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تقّدمه  ملا  العميق  بالفهم  اإال  الثقافات  بني  احل��وار  اليكتمل 

كل ثقافة اإن�سانية من فكر وفن وعلوم، فاجلهل يقود اإىل ال�رصاع، 

وقد ك�سفت احلكمة العربية �رص اجلهل بالقول ال�سهري »املرء عدو 

ما يجهل« وبقولهم »العلم بال�سيء وال اجلهل به«، ذاك اأن العلم 

باليقني،  ال�سك  ويقطع  الغمو�ض،  يجلو  خر  االآ ثقافة  مب�سمون 

ن  الأ املعرفة  تبادل  وتفاعلها،  الثقافات  حوار  من  الكربى  والغاية 
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مم وال�سعوب على مر التاريخ،  احل�سارات بناء اإن�ساين تراكمي، �ساهمت فيه كل االأ

وقد تنه�ض اأمة يف فرتة من الزمان، فيكون لها ال�سبق يف تقدمي املعارف واالكت�سافات، 

�سا�سية  ن�سان االأ ثم يعرتيها ال�سعف اأو اخلمول فتنه�ض اأمة اأخرى لتتابع مهمة االإ

مة  املتمثلة يف بناء احلياة وتطوير فكر الب�رصية وحت�سني و�سائل عي�سها، والبد للأ

الناه�سة من اأن تبني فوق ما بنى َمْن �سبقها واأن ت�سيف ما متَّ اإجنازه، واليتحقق 

ذلك اإال عرب ج�سور التوا�سل، واأهمها ج�رص الرتجمة من لغة اإىل لغة.

اإىل  ���س��لم  االإ قبل  من  فتعرفوا  الرتجمة  اأهمية  القدامى  العرب  اأدرك  ولقد 

علوم الهند والفر�ض واليونان والرومان، وكان تعلم اللغات احلية حولهم يف تلك 

ثقافة  يف  كبارًا  مثقفني  جند  ونحن  وجتارية،  علمية  ���رصورة  القدمية  الع�سور 

خرى، مثل الطبيب ال�سهري احلارث مم االأ �سلم متاأثرين مبا لدى االأ العرب قبل االإ
 

ابن كلدة الذي تعلم الطب يف فار�ض واطلع على الطب يف الهند، كما جند خريجي 

كرب،  دير »اأبان« ومثقفي »احلرية« ومن اأبرزهم ال�ساعر الفنان الت�سكيلي املرق�ض االأ

متاأثرة  كبرية  ثقافية  مدار�ض  ���س��لم،  االإ ظهور  �سبقت  التي  املراحل  يف  جند  كما 

مم املجاورة اأغنت ثقافة العرب، من اأبرزها مدر�سة )الرها( يف العراق  بثقافات االأ

�سكندرية( التي برز  ومدر�سة )اأنطاكية( ومدر�سة )ن�سيبني( يف �سورية ومدر�سة )االإ

فيها علماء ومثقفو اليونان، ويقدم لنا ال�سعر العربي القدمي مظاهر من التاأثر 

الثقايف باللغات احلية حول العربية، حيث ي�ستخدم ال�سعراء دون اأي حرج األفاظًا 

آن الكرمي األفاظًا من لغات غري  فار�سية اأو يونانية اأو رومانية، وقد ا�ستخدم القرا

وا�ستربق واإجنيل وتوراة و�سجيل وطاغوت وعدن وفردو�ض  »اإبراهيم  العربية مثل 

آن نزل بل�سان  ن القرا وماعون وفرعون و�سواها« وقد باتت هذه الكلمات معربة الأ

وا�ستخدموها يف  الكلمات  بتعريب هذه  قاموا  العرب  اأن  عربي مبني، مما يعني 

املثاقفة  لغتهم من قبل فهي معروفة لديهم مما يدل كذلك على عمق جتربة 

التي خا�ستها العربية مع اللغات احلية املجاورة.

خرى يف ن�ساط حيوي  �سلم انطلقت حركة الرتجمة اإىل اللغات االأ ومع ظهور االإ

موية باتت الرتجمة عمًل  ي�سال الر�سالة اإىل �سعوب العامل، وحني ظهرت الدولة االأ الإ
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العربية م�رصوعًا  اإىل  الرتجمة  اأول من جعل  منهجيًا، ورمبا كان خالد بن يزيد 

�سكندرية للقيام برتجمة العلوم  منظمًا، وال �سيما حني ا�ستقدم علماء مدر�سة االإ

اإىل درجة  فيه،  وات�سعت  امل�رصوع  العبا�سية هذا  الدولة  تابعت  وقد  اليونانية،  عن 

اإىل الهند للطلع على علومها فجاء منها بكتاب جدير باأن  اأوفد  اأن البريوين 

نتاأمل عنوانه وهو »مالدى الهند من مقولة يف العلم مقبولة اأو مرذولة« وح�سبي 

هذا العنوان دليًل على عظمة االنفتاح الفكري والثقايف الذي جعل احل�سارة 

�سلمية ذات �ساأن عاملي. االإ

التي  الفتوحات  عرب  العامل  لغات  مع  ال�سخم  توا�سلها  العربية  حققت  وقد 

اإىل  �رصقًا  ال�سني  وح��دود  الهند  من  ن�سانية  االإ بالثقافات  العرب  ثقافة  مزجت 

ندل�ض،  جنوب فرن�سا غربًا، وكانت ذروة التفاعل يف اأوروبة عرب دولة بني اأمية يف االأ

فريقية، وبعد توقف الفتوحات انت�رصت  ف�سًل عن االمتداد الوا�سع يف القارة االأ

ثقافة العرب ولغتهم بف�سل التبادل التجاري، مثلما حدث يف ماليزيا واأندوني�سيا 

�سلم وتعرفت اإىل ثقافة العرب ولغتهم، وهم  وما حولهما من بلدان دخلت يف االإ

تعرفوا بدورهم اإىل ثقافاتها واحرتموا خ�سو�سياتها.

بيد  بغداد  �سقوط  بعد  الثقايف  بوجهه  اللغوي  ال�سخ  عملية  �سعفت  ولقد 

هوالكو، ولكن العرب �رصعان ما دخلوا ع�رص التدوين مما جعل املدونني يقومون 

الثقافة العربية، وال�سيما يف عهد الظاهر بيرب�ض الذي  اإىل  بنقل ثقافات غنية 

اهتم بالثقافة وبنى املكتبات و�سجع املرتجمني.

ندل�ض قد حققت انت�سارًا عامليًا، ودخلت اإىل اأوروبة  كانت الثقافة العربية يف االأ

من بواباتها الوا�سعة، وعملت على نقل العلوم اإىل اأوروبة، حتى باتت مكتبة قرطبة 

آنذاك، وقد ظهر فهم جديد للرتجمة عند العرب يف هذا  اأهم مكتبة يف العامل كله ا

الع�رص الذهبي، فلم تعد الرتجمة مقت�رصة على النقل من لغة اإىل اأخرى، واإمنا 

�سافة اأو التعليق، لقد  �سارت تعريبًا للن�ض، و�رصحًا له من وجهة نظر حتتمل االإ

اأبقراط وجالينو�ض،  فعل ابن �سينا ذلك حني نقل يف )القانون يف الطب( علوم 

هم هو ما قام به ابن ر�سد حني اأعاد ترجمة اأر�سطو مبعنى اإعادة  لكن احلدث االأ
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اأن يزيد  اأيحق للمرتجم  �سكالية حتتمل احلوار،  االإ الروؤية وهذه  واإدخ��ال  ال�رصح 

�سل، اأم اأنه موؤمتن عليه؟ واحلق اأنه موؤمتن،  على الن�ض، وح�سبه اأن ي�سري اإىل االأ

اأن  روؤيته يف ثقافة حم��اورة فاعلة، وال�سيما  اأن ي�سيف  الذي مينع من  ولكن ما 

�ساأله  �سافة، فقد  واالإ ر�سد كانت لل�رصح  ابن  الن�ض يف مثل حالة  مفهوم ترجمة 

اإنه يجد  اأن يب�سط له العبارة، وكان قال البن طفيل  اأبو يعقوب يو�سف  احلاكم 

ع�رصًا يف فهم عبارة اأر�سطو فن�سحه اأن يكلف اأبا الوليد )ابن ر�سد( برتجمة جدية 

ر�سطو، فكانت روؤية ابن ر�سد الفيل�سوف اإ�سافة لفكر اأر�سطو حولت كتابه اجلديد  الأ

اإىل مدر�سة فل�سفية جديدة.

عادت  ولكنها  العثماين،  العهد  الرتجمة يف  العربية يف  امل�ساهمة  غابت  ولقد 

بقوة مع ع�رص النه�سة، ولقد ظهر نوع جديد من الرتجمة ميكن اأن ن�سميه اأدبًا 

�سل للن�ض، كما فعل املنفلوطي  على اأدب، قام به اأحيانًا من ال يجيدون لغة االأ

حني ترجم روايات عديدة عن الفرن�سية، وظهرت ملخ�سات عن الرتاجم، كما فعل 

طه ح�سني حني ترجم عن اليونانية، وكانت ترجمة ال�سعر اإ�سافة �سعرية عربية 

كثري،  و�سواهم  وغوته  وبو�سكني  والمارتني  هوغو  ترتجم  التي  فالق�سائد  اأ�سيلة، 

بداعية تلك التي ترجمت رباعيات اخليام فجاءت ن�سو�سًا  ت�سبه يف اإ�سافاتها االإ

�سل يف مكانته، من ذلك ترجمة اأحمد رامي والب�ستاين. اأدبية ت�ساهي االأ

�سامي  قدمه  فما  �سياغته،  اإب��داع  يف  املرتجم  دور  العربية  الرتجمة  والتنكر 

دب الرو�سي ي�سبه ما قام به  الدروبي يف ن�سو�سه عن تول�ستوي و�سواه من عمالقة االأ

بداعية، وهذا ما يطرح اإ�سكالية  �سافة االإ الب�ستاين يف ترجمته للخيام من حيث االإ

يف الرتجمة، يتجنبها املرتجمون احلرفيون.

¥µ
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عن خم�سة و�سبعني عامًا، رحل املفكر والفيل�سوف العربي الكبري حممد 

غنيًا  تراثًا  العربية  املكتبة  اأث��رى  اأن  بعد   )2010-1935( اجلابري  عابد 

جابة عن  و�ساماًل من املوؤلفات والدرا�سات املهمة التي حاول من خاللها الإ

�سئلة املعّلقة حول: تكوين العقل العربي، وما هي هويتنا  جملة من الأ

الفكرية، واأين نحن من الغرب، ومن اأين نبداأ، والرتاث واحلداثة، وم�ساألة 

ال�رشيعة،  وتطبيق  والدولة  والدين  والغرب،  �سالم  والإ والعروبة  الهوية 

\ \ \ \ \ \
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ن�سان،  الإ وحقوق  والدميقراطية  واملثقف،  واحل��وار  العربي،  النه�سوي  وامل�رشوع 

�سئلة املحورية، التي َيرّد من خاللها على عط�ش معريف ووجداين  وغريها من الأ

وقلق جارف على الهوية العربية والذات وخا�سة بعد هزمية حزيران 1967 املريرة، 

وكان يف جميع ما كتب �سيد م�رشوعه.. كان معلم فكر له الف�سل الكبري يف اإثارة 

تراود  التي  الكربى  �سئلة  الأ طرح  على  وجت��راأ  العربي،  العقل  يف  جدلية  ق�سايا 

ن�سان العادي على حد �سواء، وكثريًا ما كان مثار خالف وانتقادات نتج  املثقف والإ

والرتاث،  العرب، وخا�سة يف جمالت احلداثة  املفكرين  �سجالت غنية بني  عنها 

�سالمي، واخرتاع »نظرية اخلال�ش« من  ومقايي�ش احلداثة يف الرتاث العربي والإ

عن  نكو�سًا  �سّكل  ما  وه��ذا  وا�ستلهامه،  ال��رتاث  اإىل  العودة  عرب  احل��ايل  التخّلف 

العقل  »نقد  ال�سهري  كتابه  مع  بداأها  التي  الرتاث  قراءة  التاأ�سي�سية يف  مفاهيمه 

العربي«..

وحده »اجلابري« مبتكر م�سطلح »العقل امل�ستقيل« الذي اأثبت من منظوره اأن 

العقل العربي الذي يخ�سى اخلو�ش يف النقا�سات احل�سارية الكربى، ويناأى عن 

جماع اأو ناقد للبديهيات وامل�سلمات،  كل ما هو اإ�سكايل اأو مثري للجدل اأو ناق�ش لالإ

�سالح والتجديد فح�سب، بل اإىل اإعادة  اإمنا هو »عقل م�ستقيل« ل يحتاج اإىل الإ

العربي  العقل  بل  الفكر  بنقد  الكتفاء  اأنه ل ميكن  بذلك  اأثبت  وقد  البتكار، 

العقل  اأي  اإنتاجها،  آل��ة  ا حت�سيل  دون  من  ممكنة  فكرية  نه�سة  »ل  اإذ  كليته  يف 

الناه�ش«.

ولعل اأول ما يلفت النتباه يف م�سرية اجلابري العلمّية اأنه َقِدم اإىل الفل�سفة 

من عامل الريا�سيات الذي اأولع به مطلع �سبابه، وقد جاء اإىل دم�سق للدرا�سة يف 

جامعتها، ولكنه مل يكمل �سنته الثانية فيها، وعاد اإىل الرباط لينال دكتوراه يف 

الفل�سفة عام 1970 من جامعة حممد اخلام�ش، ليقوم بعد ذلك بتدري�ش مادتي 

�سالمي يف اجلامعات املغربية، وكان من خالل م�سريته  الفل�سفة والفكر العربي الإ
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على  واملنكّب  اأمته،  ق�سايا  املنخرط يف  واملثّقف  للمفّكر  رمزًا  بالعطاء  احلافلة 

فهم حا�رصها من نتاج البنى الثقافية العميقة التي اأنتجها العقل العربي على 

مّر الع�سور.

و�سفه ال�ساعر املغربي حممد بنّي�ض باأنه »املفكر الذي جعل احلرية حمور كل ما 

قام به يف الدر�ض اجلامعي والتاأليف الفكري والعمل الثقايف، بعدما ترك العمل 

ال�سيا�سي حتى تبقى احلرية مفتتح حياته ومنتهاها، واحلرية كانت اختيارًا ال 

آن معًا، وكان ي�سع احلرية عنوان بناء العروبة  ا يقبل التنازل فكريًا و�سلوكيًا يف 

وميثاقًا جديدًا بني احلاكم واملحكوم، ولغة م�سرتكة بني النخبة واملجتمع، ومنهجًا 

ن�سانية الكربى.. تلك احلرية التي جعلته يفاجئ اأقرب النا�ض  يف احرتام القيم االإ

مل  فيها مفكرون  اختنق  ما  كثريًا  م�سّلمات  النظر يف  اإع��ادة  على  قدرته  اإليه، يف 

ي�ستوعبوا الفكر الذي هو احلرية«.

❁    ❁    ❁

يف »تكوين العقل العربي« يرى اجلابري اأن احلركة يف الثقافة العربية كانت 

وما تزال حركة اعتماد ال حركة نقلة، وبالتايل زمنها »ال�سكون« ال احلركة، على 

الرغم من جميع التحركات واالهتزازات والهّزات التي عرفتها.. يف اأوروبة يوؤرخون 

للثقافة بالقرون انطلقًا من ميلد ال�سيد امل�سيح )عليه ال�سلم( فيقولون: الفكر 

وروب��ي  االأ اأو  مل��اين  االأ اأو  الفرن�سي  والفكر  امليلد،  قبل  الرابع  القرن  يف  اليوناين 

–�سواء  اإنهم بذلك يقيمون  ب�سورة عامة يف القرن الثامن ع�رص امليلدي مثًل.. 

كان هذا مطابقًا للواقع التاريخي اأو غري مطابق- ات�سااًل بني مراحل تطور الفكر 

اأو التا�سع قبل امليلد اإىل  وروب��ي فيجعلونه ميتد يف وعيهم يف القرن الثامن  االأ

وروبي )الذي ميتد يف وعيهم  ع�رصنا الراهن.. واإذا اأرادوا النظر اإىل هذا الفكر االأ

على مدى ثمانية وع�رصين قرنًا اأو اأكرث( من زاوية ما اأ�سطلح على ت�سميته بالزمن 

غريقي- اللتيني(  الثقايف، �سّنفوه اإىل ثلثة ع�سور ثقافية: الع�رص القدمي )االإ
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والع�رص الو�سيط )امل�سيحي( والع�رص احلديث- اإننا هنا اأمام ا�ستمرارية تاريخية 

اأو  اال�ستمرارية حقيقية  هذه  كانت  و�سواء  ووا�سحًا،  ثابتًا  مرجعيًا  اإط��ارًا  ت�سّكل 

موهومة، و�سواء نظر اإليها على اأنها متتد بحركة مت�سلة اأو غري مت�سلة، فاإن املهم 

هو وظيفتها على �سعيد الوعي.. اإنها »تنّظم« التاريخ..

�رص احلاكمة، فتقول:  يف الوطن العربي، النوؤرخ لثقافتنا بالقرون، بل بزمن االأ

»الع�رص  يف  اأو  م���وي«  االأ »الع�رص  يف  عمومًا  العربي  الفكر  اأو  ال�سعر،  اأو  دب  االأ

مر الذي  العّبا�سي« اأو يف »الع�رص الفاطمي«.. وبالتايل األفنا »التاريخ املمزق«، االأ

نتعامل  كما  الزمن  مع  فنتعامل  باملكان،  بوعينا  حمكومًا  بالزمن  وعينا  يجعل 

يكت�سي  غيابه  منه،  جزء  وعينا  عن  غاب  واإذا  �ساكن  حا�رص،  الزمن  املكان..  مع 

�سورة الغياب املكاين، الغياب احل�سي، ال املعنوي، الغياب الذي يزول بعودة احل�ض، 

وهكذا يتناوب املا�سي مع احلا�رص على �ساحة الوعي العربي، وهذا يدل على اأن 

تاريخ الفكر العربي مل يكتب بعد، واأن تاريخ الثقافة العربية يف حاجة اإىل اإعادة 

ترتيب، على اأن الزمن الثقايف العربي مل يتم بعد تثبيته وال تعريفه وال حتديده.. 

�سلمي- ع�رص النه�سة، ولكن  �سحيح اأننا نف�سل بني: الع�رص اجلاهلي- الع�رص االإ

هذا الف�سل �سطحي متامًا، فنحن ال نعي�سه يف وعينا وال يف ت�سورنا كمراحل من 

»الع�سور«  هذه  اإىل  ننظر  اإننا  العك�ض..  بل  ال�سابق،  منها  اللحق  األغى  التطور 

العربي  املثّقف  زال  وما  خ��رى،  االأ كل منها معزولة عن  الثلثة كجزر منف�سلة، 

يديولوجي، ي�ستهلك معارف قدمية على اأنها جديدة،  على ال�سعيدين املعريف واالأ

يف�رّص  ما  وهذا  الوافد،  الدخيل  كانت من  اأو  عربيًا خال�سًا،  كان م�سدرها  �سواء 

ظاهرة مزعجة يف الفكر العربي املعا�رص »ظاهرة املثقفني الرحل« املثقفني الذين 

يرحلون عرب »الزمن الثقايف العربي« من املعقول اإىل اللمعقول من اليمني اإىل 

الي�سار ب�سهولة تكاد ال ت�سدق، وهذا ما يطرح م�ساألة اإعادة كتابة التاريخ العربي، 

ن، هو  ب�سورة تعيد اإليه تاريخيته، واحلق  اأن التاريخ الثقايف العربي، ال�سائد االآ
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جمرد اجرتار وتكرار واإعادة اإنتاج، ب�سكل رديء، لنف�ض التاريخ الثقايف الذي كتبه 

مكانيات  االإ فيها ويف حدود  عا�سوا  التي  الع�سور  اأجدادنا حتت �سغط �رصاعات 

العلمية واملنهجّية التي كانت متوافرة يف تلك الع�سور، وبالتايل فنحن ما زلنا 

حا�رصنا  جعل  مما  ن�سعر،  اأن  دون  القدمية  واملناهج  واملفاهيم  ال��روؤي��ة  �سجناء 

م�سغواًل مب�ساكل ما�سينا، وبالتايل النظر اإىل امل�ستقبل بتوجيه من م�ساكل املا�سي 

و�رصاعاته..

❁    ❁    ❁

احتلت امل�ساألة الثقافية، مكانة كبرية يف فكر ومنهج »اجلابري« فهي بالن�سبة 

له لي�ست م�ساألة حا�رص الثقافة العربية، بل هي اأي�سًا م�ساألة ما�سيها وم�ستقبلها، 

العامل  اأن��ح��اء  يف  زائ��د  باهتمام  حتظى  اأ�سا�سية  ق�سية  مل�ستقبلها  والتخطيط 

العلمي  التطور  م�سل�سل  يف  تلك  اأو  الدرجة  بهذه  املنخرط  العامل   ..» »املتح�رصّ

والتقاين »التكنولوجي« الذي يطبع احل�سارة املعا�رصة..

التخطيط لثقافة امل�ستقبل يف الوطن العربي يجب اأن ياأخذ يف ح�سبانه احلاجة 

اإىل التحديث، اأي االنخراط يف ع�رص العلم والتقانة كفاعلني م�ساهمني، واحلاجة 

اإىل حماية هويتنا القومية وخ�سو�سيتنا الثقافية من االنحلل والتل�سي حتت 

تاأثري موجات الغزو الذي ميار�ض علينا وعلى العامل اأجمع بو�سائل العلم والتقانة، 

ولي�ست هاتان احلاجتان ال�رصوريتان متعار�ستني، بل هما متكاملتان..

تعطي  عندما  العلمية  واملعاهد  الكلّيات  العلم..  يوؤ�س�سها  اأن  يجب  الثقافة 

كروح  ولي�ض  فقط،  ك�»قوانني«  العلم  لهم  تقّدم  ثقافة..  دون  من  العلم  طلبها 

ك�»قوانني« فقط  والعلم  بالن�سبّية،  خ��ذ  واالأ باملرونة  تتميز  ما  اأول  تتميز  علمّية 

ير�سخ يف الذهن »النظرة املغلقة« وال�سعور. بامتلك احلقيقة، ومن ثم القابلية 

للتع�سب والتطرف ورف�ض الراأي املخالف..

قيم  توؤطره  الذي ال  العلم  ي�سود  املتقّدمة عمومًا،  املجتمعات  الغرب ويف  يف 
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ثقافية.. اأما عندنا يف الوطن العربي، وبلدان العامل الثالث عمومًا، فت�سود الثقافة 

التي ال توؤطرها قيم علمّية، ومامل نعمل على دمج العلم يف ثقافتنا، وربط ثقافتنا 

وىل نحو التنمية.. الثقافة يف عامل  بالعلم، فاإننا لن نخطو اخلطوة احلقيقية االأ

اليوم مل تعد جمرد فر�ض كفاية وال جمرد حلّية متنح �ساحبها نوعًا من الوجاهة، 

ولوية لها يف ع�رصنا اأ�سبح �رصطًا �رصوريًا للنتماء لهذا الع�رص..  واإعطاء االأ

االقت�سادي  امل�ستويني  على  ج��ذري��ة  حت��والت  العربية  بلداننا  �سهدت  لقد 

العربية  الثقافة  وواقع  الثقافية،  بناها  على  ذلك  ينعك�ض  اأن  دون  واالجتماعي 

اليوم ال ميكن تغيريه يف اجتاه التحديث والتجديد، ما مل يجر ذلك من الداخل، 

وهذا  والنخبوية،  اجلماهريية  الراهنة،  مرافقنا  جميع  ي�سمل  اأن  يجب  ال��ذي 

يتطلب اإعادة بناء مراحل التعليم مب�ستوياته وتخ�س�ساته كافة، مع اإ�ساعة الروح 

النقدية، وتعزيز الوحدة الثقافية، وتعميم املنجزات الثقافية العاملية ذات الطابع 

ن�ساين الهادف خلدمة الب�رصية.. االإ

❁    ❁    ❁

نه  الأ مميزة  مكانة  اأي�سًا  احتل  ودرا�ساته،  اجلابري  فكر  يف  املثّقف«  »مفهوم 

»املثقف«  اأن مفهوم  اإىل  �سارة  االإ يفّكر« يف حقل معريف، مع  »�سخ�ض  له  بالن�سبة 

يف اخلطاب العربي املعا�رص، مفهوم �سبابي، على الرغم من رواجه الوا�سع، اإذ هو 

ال ي�سري اإىل �سيء حمدد، وال مييل اإىل منوذج معني واليرتبط مبرجعية وا�سحة 

نه بقي على الرغم من ا�ستعماله  يف الثقافة العربية املا�سية واحلا�رصة، وذلك الأ

وهكذا  �سلمية،  االإ العربية  الثقافة  داخل  ال�سحيحة  البيئة  اإىل  يفتقد  الوا�سع 

كذلك،  بو�سفه  عنه  ويتحدث  »مثقف«  باأنه  يو�سف  الذي  العربي  ن�سان  االإ بقي 

ال يتعّرف اإىل نف�سه بو�سوح، وال يعرف ملاذا يو�سف بذلك الو�سف، واليدري هل 

وروبية  ن هذا املفهوم قد نقل اإىل العربية من الثقافة االأ يقبله اأو ال يقبله.. ذلك الأ

عرب الرتجمة، ولكن مل يتّم تو�سيح معناه، بال�سورة التي متنحه مرجعية حمددة يف 
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ف�سائنا الثقايف، فبقي »غريبًا« على الرغم من انت�ساره الوا�سع، فالذين ي�ستعملونه 

وروبية ويعطونه معنى غريبًا عن  عن »علم« وهم قّلة، ين�سّدون اإىل مرجعيته االأ

الف�ساء الثقايف العربي لكونه يرتبط بظروف تاريخية تقع خارج التاريخ العربي، 

اأما الذين ي�ستعملونه عن غري علم، فالغالب اأن ما يت�سورونه من هذا املفهوم ال 

هي  ل�»مثقف«  وال�سوتية  الكتابية  ال�سورة  اأن  )ث-ق-ف( مبعنى  يتجاوز حروف 

ال�سيء الوحيد امللمو�ض الذي يرتبطون به عند ا�ستعمالهم هذا اللفظ، على اأن 

هناك قطاعًا اآخر من »املثقفني« العرب ال ي�ستعملون هذا املفهوم البته لكونه ال 

اإليهم  بالن�سبة  فهو  �سيء منها،  اأي  اإىل  الثقافية وال يحيل  يرتبط مبرجعيتهم 

ب�ساعة اأجنبية..

تعبري  بح�سب  ع�سوي«  ك�»مثقف  املثقف  اإىل  النظر  اإىل  يدعونا  اجل��اب��ري 

يطايل ال�سهري »غرام�سي« الذي يقول: اإنَّ املثقفني مبا هم مثقفون  الفيل�سوف االإ

ال ي�سّكلون طبقة م�ستقلة، بل اإن كل جمموعة اجتماعية لها جماعة من املثقفني 

الهيمنة  اأداة  بدور  لها  القيام  اأو هي تعمل على خلقها، ووظيفتهم  بها،  خا�سة 

وو�سيلة ال�سيطرة وحتقيق االن�سجام داخل املجموعة، وبذلك يتحدد و�سع املثقف 

من خلل املجموعة االجتماعية التي يخدمها، ومن خلل الدور الذي يقوم به يف 

ال�سيا�سة وال�سريورة التاريخية، فيكون مثقفًا »تقليديًا« عندما يرتبط باملجموعات 

يلة اإىل الزوال، ويكون مثقفًا »جديدًا« ناقدًا عندما ي�ساهم  القدمية والطبقات االآ

وبعبارة  واأهدافها،  مطاحمها  وبلورة  ال�ساعدة،  االجتماعية  املجموعة  تعبئة  يف 

اأخرى، اإن املثقفني اإما اأن يكونوا اأدوات للهيمنة على م�ستوى املجتمع املدين، واإما 

اأن يكونوا اأداة من اأدوات ال�سيطرة على م�ستوى املجتمع ال�سيا�سي..

هي  لي�ست  املعا�رص  خطابنا  يف  »مثقف«  لفظ  اإليها  يحيل  التي  »الثقافة« 

»الثقافة« مبعناها  »الثقافة« كما تفهم يف اخلطاب العربي القدمي، ولي�ست هي 

الثقايف  ال�سيا�سي  خطابنا  يف  ب�»املثقف«  نعني  ال  ونحن  وروب��ي��ة،  االأ اللغات  يف 
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ال�سو�سيولوجي املعا�رص، ال »احلاذق املاهر« وال: من اكت�سب بالتعلم واملران ملكة 

النقد واحلكم، بل نعني �سيئًا اأكرث من هذا وذاك..

مفهوم »املثقف« ات�سع لي�سمل جميع الذين ي�ستغلون بالثقافة اإبداعًا وتوزيعًا 

الفن والعلم والدين، وهكذا  الرموز ي�سمل  الثقافة بو�سفها عاملًا من  وتن�سيطًا، 

فاملثقف يتحدد و�سعه ال بنوع علقته بالفكر والثقافة، وال لكونه يك�سب عي�سه 

املجتمع  به يف  الذي يقوم  بالدور  بيده، بل يتحدد و�سعه  ولي�ض  بالعمل بفكره 

قل ك�ساحب راأي وق�سية، واإن الرغبة  كم�رصوع ومعرت�ض ومب�رّص مب�رصوع اأو على االأ

يف الك�سف عن احلقيقة لي�ست �سوى اأحد ال�رصوط ليكون ال�سخ�ض مثقفًا..

تعرّب يف  والفل�سفية،  الفكرية  واأبعادها  املتعددة  اجلابري يف حتوالتها  م�سرية 

اأبعادها عن حالة املفكر واأزمته مع نف�سه وجمتمعه واأمته وع�رصه، وقد عا�ض بحق 

�سلمية.. وعا�ض معاناة كبرية  االإ العربية  مته  الكبري والعميق الأ م�ساعر االنتماء 

يف التفكري من اأجل نه�ستها.. لقد جهد وجاهد واجتهد ونا�سل من اأجل بلورة 

ن�سان العربي، وكافح من اأجل حترير الفكر العربي من  العقل العربي، ونه�سة االإ

تراكمات املا�سي وظلمات القرون الغابرة، وحاول تاأ�سي�ض مفاهيم كانت غائبة عن 

وتفكيك  وتطويره،  العربي  الفكر  فعّالة يف حتديث  م�ساهمة  واأ�سهم  مفاهيمنا، 

بنيته، فكان له دور الريادة، وح�سبه اأنه كان من املفكرين الكبار، واملفكرون الكبار 

قليلون يف التاريخ..

¥µ
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أ�شري اإىل اأن الورقة هي بعنوان »العز�ف عن القراءة: ر�ؤية  البد يل من اأن ا

تربوية« لكن قبل اأن اأ�شل اإىل العز�ف عن القراءة ر�ؤية تربوية البد يل من اأن 

اأمرَّ بعدة نقاط حتى اأ�شل اإىل الغر�ض من هذه الورقة.

مفه������وم القراءة كما هو معر�ف لدينا هو اأن القراءة عمليٌة فكريٌة نف�شيٌة 

لغوي������ٌة، يقوم القارئ من خاللها با�شتخال�ض معنى من خالل الرموز اللفظية 

التي ا�شتخدمها الكاتب.

اأديب وكاتب واأ�ستاذ جامعي ووزير الثقافة ال�سابق .

العمل الفني: الفنان عبد املعطي اأبو زيد.

❁❁

ò

العـــــــزوف عـــــن القــــــراءة

روؤيــــة تربـــــــوية

د. حممود ال�سيد

❁
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وهذا املفهوم مفه������وم القراءة قد تطور، 

ففي مطلع القرن املا�ضي كان مفهوم القراءة 

يقت�������ر على تع������رف احل������روف والكلمات 

والنطق به������ا �ضحيحًة »ميكاني�������زم القراءة، 

آلية الق������راءة« لكن يف �ض������وء نظريات علم  ا

النف�س اأ�ضيف اإىل هذا املفهوم الفهم فغدت 

الق������راءة عملية يح�ضل م������ن خاللها القارئ 

على معلومات ومعارف وخربات، واأ�ضبحت 

للح������روف والكلمات والنطق  القراءة تعّرفاً 

به������ا �ضحيحة اإ�ضاف������ة اإىل الفه������م والربط 

واال�ضتنت������اج واملقارنة واملوازن������ة، وبعد ذلك 

اأ�ضي������ف اإىل هذا املفهوم النق������د، فاأ�ضبحت 

القراءة تعّرفاً للحروف والكلمات ونطقاً بها 

ب�ضورة �ضحيح������ة اإ�ضافة اإىل الفهم والربط 

واال�ضتنت������اج والتحلي������ل والتف�ض������ر ثم النقد 

والتقومي واإبداء وجهات النظر، ومن ثمَّ غدت 

أ�ضاليب الن�ضاط  أ�ضلوباً من ا القراءة بعد ذلك ا

الفكري يف حل امل�ض������كالت اإ�ضافة اإىل ذلك 

أو نافذة ال�ضتثمار  كل������ه، ثم اأ�ضبحت مفتاحاً ا

اأوقات الفراغ مبا هو مفيد وناجح.

واإذا رحن������ا نفّرق ب������ن الكلمة امل�ضموعة 

واملكتوبة فاإننا نالحظ اأن الو�ضائل امل�ضموعة 

ال تتي������ح لل�ضامع اختيار امل�ضموع على خالف 

املكتوب������ة. اإذ اإن درجات احلرية اأمام الكلمة 

املكتوب������ة اأكرث من الكلمة امل�سموعة، فالكلمة 

املقروءة حتقق للقارئ تنوع املعرفة وتعّددها 

يف �س������وء ميول������ه وحاجات������ه واهتمامات������ه، 

أي�رص من  واحل�سول عل������ى املكتوب اأرخ�س وا

احل�س������ول على و�سائل ال������كالم امل�سموع يف 

غل������ب، واملكتوب اأغن������ى من حيث  عم الأ الأ

الفكر من امل�سموع.

أري������د اأن اأكتب �سيئ������اً اأختار  أن������ا عندما ا ا

الكلمات بعناية، اأخت������ار الرموز الدالة على 

أُعنى بامل�سمون  �سلوب، كما ا أُعنى بالأ املعاين وا

وباملحتوى. امل�سم������وع يُن�سى اأكرث من املقروء 

أ�سمع  أنا ا وهذا ما يذكرنا باملث������ل ال�سيني: »ا

أ فاأتذكر، اأعمل فاأفهم« وتاريخ  فاأن�س������ى، اأقرا

العامل كما يق������ول »ر�سول حمزاتوف«: »يجب 

اأن نَْق�ِسم������ه اإىل ق�سم������ني: قبل ظهور الكتاب 

وىل ليل  وبع������د ظه������ور الكت������اب. الف������رتة الأ

وىل واٍد �سيق  واحلقبة الثانية نهار �ساطع، الأ

مظلم والثانية �سهل وا�سع اأو قمة جبل«. ومن 

املعروف لدينا اأن القراءة توؤدي وظائف كثرية 

للفرد فهنالك الوظيفة املعرفية وعندما �ُسئل 

مريكي وليم جيم�س �ساأله اأحد  الفيل�سوف الأ

أبنائ������ه اإذا �ساألني النا�������س عن مهنتك فماذا  ا

أبتاه؟ قال ل������ه: قل لهم يا بني  أق������ول لهم يا ا ا

دباء والعلماء  اإن اأبي دائم التجوال ليلقى الأ
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كل  م������ن  واملفكري������ن 

ع�������رص وجن�س ودين، 

موات  ي�سغ������ي اإىل الأ

منهم كما ي�سغي اإىل 

حي������اء، ي�سافحهم  الأ

أنه  ا الرغ������م من  على 

تف�سله عنهم م�سافات 

�سا�سع������ة، فهو ل يعباأ 

ول  جغرافية  بحدود 

بفرتات زمنية.

عالقة  وهنال������ك 

التقدم  ب������ني  مّطردة 

والتقدم  الق������راءة  يف 

يف التح�سيل املعريف، 

والقراءة جتي������ب عن كثري م������ن الت�ساوؤلت، 

وهي ت�سهم يف النمو العقلي للفرد، وت�ساعده 

أي�ساً، وما من م�سكلة من  يف حل امل�سكالت ا

امل�س������كالت تعرت�سنا اإل نقول: ما الدرا�سات 

ال�سابق������ة؟ من در�س ه������ذه امل�سكلة من قبُل؟ 

أي�س������اً للم�ساعدة يف حل  ف������اإذاً هي ناف������ذة ا

م������ن الناحية  أي�ساً  ا امل�س������كالت. والق������راءة 

النف�سي������ة ت�سب������ع احلاجات وتر�س������ي امليول 

وت�ساعد على التكيف النف�سي، ومن الناحية 

الجتماعية تع������ّد الفرد للحياة الجتماعية، 

وه������ي و�سيلة لنق������ل تراث املجتم������ع وتقّرب 

الفكر بني اأفراد املجتمع، وهي و�سيلٌة للتبادل 

الثقايف بني ال�سعوب.

ومعاي������ري تقدم الأمم متعددة منها: دخل 

الف������رد، م�ستوى التعليم..ال������خ. ومن معايري 

أي�ساً اإقبال بنيها على القراءة،  تق������دم الأمم ا

وعندما �ُسئ������ل فولتري: م������ن �سيقود اجلن�س 

الب�رصي؟ قال: »الذين يعرفون كيف يقروؤون 

ويكتبون«.

الثالث  مريك������ي  الأ الرئي�س  جيفر�س������ون 

حرار فقط،  يقول: »اإن الذين يقروؤون هم الأ
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ن القراءة تطرد اجله������ل واخلرافة  ذل������ك لأ

ألّد اأعداء احلرية«. معاً، وهما من ا

فران�سي�س بيك������ون يقول: »القراءة ت�سنع 

ل اأن  ن�سان الكامل«. وماكويل يقول: »اأف�سّ الإ

أك������ون �ساكناً يف كوخ وح������ويل الكتب الكثرية  ا

على اأن اأكون ملكاً ل مييل اإىل املطالعة«.

أدي�سون يقول: »املطالعة للعقل كالريا�سة  ا

للج�سم«

يف تراثنا العربي من املعروف اأن اأوغاريت 

ن�ساأت فيه������ا اأول اأبجدية ووقف اأمامها منذ 

�سباين اأنطونيو غال  أ�سه������ر ال�ساعر الإ ثالثة ا

وقف اأمام اأوغاريت وقال : »اإنني اأقف اأمام 

ح�������رصة التاريخ واإنني مدين لك يا اأوغاريت 

باأنني كاتب«.

أبو ري�سة  ووق������ف اأمامها ال�ساعر عم������ر ا

يقول:

ت��ت��ك��ل��م��ي مل  ال����ن����ظ����رات  ك��ئ��ي��ب��ة  اأراك  م������ايل 

ه����ذا ال���ذه���ول ي��ن��م ع���ن ذاك اجل�����وى امل��ت��ك��ت��م

وت���ك���اد ت�����س��األ م���ن اأن�����ا؟ وي���ك���اد ي��خ��ذل��ن��ي فمي

جم�������اد م��ث��ل��ك واق�����ف يف م����اأمِت اأن�����ا ي���ا ب��ن��ة االأ

اأن������ا م����ن ب���ق���اي���ا اأم�������ٍة ه����ي وال����ع����ل م����ن ت�����واأم

مّرت على الدنيا مرور القطر يف احلقل الظمي

جن������م آي���������ات رح���م���ت���ه���ا ����س���ف���اه االأ ف���ت���ن���اق���ل���ت ا

واأول مكتب������ة م�رصية كت������ب عليها »هنا 

غذاء العقول وط������ب النفو�س«، وتعرفون يف 

آية يف القراآن  �سالمي������ة اأن اأول ا الر�سال������ة الإ

أ با�سم ربك الذي خلق«. الكرمي »اقرا

واجلاح������ظ يف تراثن������ا يتغن������ى بالكتاب 

قائاًل »الكتاب وعاء مل������ئ علماً واإناءٌ ح�سي 

ظرفاً«.

واملتنبي يقول:

�سابٍح ���رصُج  الدنيا  مكان يف  اأع��ز 

ن������ام ك��ت��اب وخ����ري ج��ل��ي�����ض يف االأ

و�سوقي يقول: 

ال�سحابا بالكتب  ب���ّدل  م��ن  اأن���ا 

ال��ك��ت��اب��ا اإال  واف���ي���ا  يل  اأج�����د  مل 

والعق������اد يقول: »حياةٌ واحدة ل تكفيني« 

ن فكرت������ك اأنت فكرة  أ كثرياً لأ أق������را ولذلك ا

واح������دة و�سع������ورك اأنت �سع������ور واحد ولكن 

عندما تالقي فكرتك فكرة اأخرى فال ت�سبح 

الفكرة فكرتني واإمنا ت�سبح مئات من الفكر 

يف العمق والمتداد«.

وعندم������ا اأطلقت رو�سيا القمر ال�سناعي 

عام 1957 راأى رج������الت الرتبية يف اأمريكا 

أن������ه لبد لنا م������ن اإعادة النظ������ر يف نظامنا  ا

الرتبوي وق������ال اأحدهم: لبد م������ن اأن يكون 

النا�س������ئ لدينا قارئاً جي������داً يف ال�سبعينيات، 

أ�سار اإىل اأهمية القراءة والقارئ اجليد يف  وا

نه�سة البالد.
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أو تعّزز مكانة  وهن������اك اأقوال كثرية توؤيد ا

الكتاب منها »بيٌت بال كتب كج�سد بال حياة 

»�سي�رصون«.

الكلم������ة اأقوى م������ن ال�سي������ف وال�ساروخ 

»برتارك«.

أنا يف عب������اءة الثمانني اأخل�س من هذه  وا

بداعية الطويلة ومن هذا البحر  التجربة الإ

الطامي واخل�سم من هذه القراءات املتنوعة 

ب������اأن رحلة الكتابة رمبا توازي وت�ساوي رحلة 

دوارد اخلياط«. احلياة نف�سها »لإ

الكت������ب اأ�سدق������اء هادئ������ون وماأمون������ون 

»فيكتور هوغو«.

املكتب������ة هي الذاكرة الوحي������دة امل�ستمرة 

ن�ساين »�سوبنهور«. للفكر الإ

اخلرب ال�سار ه������و اأن الكتب �ستبقى ولن 

دب فقط، بل يف  ن�ستغن������ي عنها لي�������س يف الأ

جمي������ع احلالت التي يحت������اج فيها املرء اإىل 

القي������ام بقراءات دقيقة لن�سٍ ما، لي�س فقط 

ليح�سل منه على املعلومات ولكن ليفكر يف 

املعلومات التي يقدمها اإليه الكتاب ويتاأملها 

»اأمربتوايكو«.

أنهيها بال �سك  أُت حيات������ي كما �سوف ا بدا

بني الكتب »�سارتر«.

أثم������ن ممتلكات  الكلم������ة املطبوع������ة من ا

ن�سانية  ن�سان وخري ما اأخرجت احل�سارة الإ الإ

يف الدنيا »خالد حممد خالد«.

الكت������ب كالنا�������س مع������ادن بع�سه������ا ي�سّع 

ملا�������س، وبع�سها يتاألق كالذهب، وبع�سها  كالأ

أ كالنحا�س  يلم������ع ولكنه �رصع������ان ما ي�س������دا

»حممود الربيعي- ع�سو جممع اللغة العربية 

يف القاهرة«.

اإين على �سبه اقتناع باأن الكتاب املطبوع 

أنه احلا�رص  عل������ى ورق له العمر الطوي������ل، وا

عل������ى ال������دوام، اأي اأن الكلم������ة املكتوبة على 

الورق بناءٌ �سلب. حجر اأو معدن وهكذا كل 

بناء اأما غريها فه������و �سيحة متغرية خاطفة 

»حممد ح�سنني هيكل«.

من غري املعقول اأن يزيد العرب على 350 

مليون ن�سمة، ول يتجاوز ما يطبع من الكتاب 

ألفي ن�سخة »�سربي مو�سى«. الواحد ا

آت������ي اإىل عن������وان الورق������ة »العزوف عن  ا

الق������راءة والروؤي������ة الرتبوية له������ذا العزوف« 

أن������ه عندم������ا ندّر�������س القراءة  نح������ن نعرف ا

لنا�سئتن������ا فاإن ثمة اأهداف������اً نبتغيها من هذا 

التدري�س منها تزويد املتعلم مبهارات القراءة 

ومهارات القراءة تنق�سم اإىل ق�سمني: مهارات 

فيزيولوجية ومهارات عقلية.

امله������ارات الفيزيولوجي������ة: ه������ي تعّرف 
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احل������روف والكلمات والنطق به������ا �سحيحًة 

أثناء  وال�رصعة يف الق������راءة وحركة العني يف ا

الق������راءة وو�سعي������ة الق������ارئ ه������ذه مهارات 

فيزيولوجية.

اأما املهارات العقلية: فهي ثروة املفردات 

وتع������ّرف ما ب������ني ال�سطور وتع������ّرف ما وراء 

ال�سط������ور وتعّرف الجتاه������ات والقيم واملثل 

ال������واردة يف الن�سو�س الت������ي نتفاعل معها، 

وكي������ف ننقدها بعد ذل������ك، وتكون لنا وجهة 

نظر جتاهه������ا، ثم كيف نوّظ������ف ما نح�سل 

عليه من خالل القراءة يف مواقف احلياة.

ول من اأهداف تعليم  هذا هو الهدف الأ

أم������ا الهدف الثاين فه������و اأن نكّون  القراءة. ا

ع������ادات القراءة ل������دى املتعل������م اإل اأن عادة 

القراءة ل تتكون اإل اإذا كانت هنالك مهارات 

للقراءة قد اكت�سبه������ا املتعلم حتى ي�سل اإىل 

ع������ادة القراءة. اأما تكوين املهارة فالبد فيها 

من امل������ران واملمار�سة والتك������رار، ولبد من 

هل اأو من املعلمني  القدوة احل�سنة اإن من الأ

عالم  أي�س������اً الإ جه������زة اخلارجية ا اأو من الأ

أداء  وغ������ريه، ولبد من التعزي������ز اأي اأن نعزز ا

أي�ساً اإىل  ذلك النا�سئ، ولبد م������ن التوجيه ا

الكتب ال�ساحل������ة، والكتب غ������ري ال�ساحلة 

للق������راءة. ولكن اإذا �سلحن������ا املتعلم مبهارات 

التفكري الناقد املو�سوعي بحيث تتكون لديه 

مه������ارة التمييز والقراءة الناقدة للتمييز بني 

ما يالئم وم������ا ل يالئم وبني ما يتفق وما ل 

يتف������ق مع منو الفرد ومنو املجتمع يف الوقت 

نف�سه فاإننا ننجح يف نظامنا الرتبوي.

ومن اأهداف تدري�س القراءة اأي�ساً غر�س 

ال�سغ������ف بالقراءة يف نفو�������س النا�سئة وحمبة 

الكت������اب واأن تتطور تل������ك املحبة اإىل الهوى، 

واأن ينتق������ل اله������وى اإىل الع�سق والهيام، ومن 

ال�سهولة مب������كان اأن تقف يف وجه ثوٍر هائج 

أّل تقف يف وجه عا�س������ق كما جاء يف  عل������ى ا

�سباين. ف������اإذا كان املواطن املتعلم  املث������ال الإ

يهوى القراءة ويع�س������ق القراءة فال ميكن اأن 

تقف اأمامه حدود ول حواجز ميكن اأن حتول 

أي�ساً. ومن اأهداف  دون اإقباله على القراءة ا

�سارة القراءة  تدري�س الق������راءة كما �سبقت الإ

الناقدة واختي������ار املادة ال�ساحلة للقراءة يف 

ظ������الل عوملٍة اختلت فيه������ا املعايري، وينطبق 

على عاملنا قول ال�ساعر:

يفتنها بالعنوان  توؤخذ  والنا�ض 

ُه��ُدِم وم��ن  �سخافاٍت  من  منمنٌم 

حتى تراءى لها ذل النفو�ض تقًى 

واجلنُب عقًل، و�سوء اخللق كال�سيِم

�سف، يف هذا الزمن الذي اختلت  ويا لالأ

في������ه املعايري اأ�سبح ال������ذي يدافع عن اأر�سه 

يعد اإرهابياً.
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اإننا يف حاجة اإىل القراءة الناقدة واختيار 

املادة ال�ساحل������ة للقراءة يف ع�������رص العوملة 

الذي نحيا فيه.

أ�سباب العزوف عن القراءة؟ ن ما ا والآ

ول هو عدم توافر القدوة  اأواًل- ال�سبب الأ

هل م�سغولون  هل. الأ احل�سنة يف البيت من الأ

غل������ب، ويف املدر�سة  عم الأ ل يق������روؤون يف الأ

املعلّم������ون ل يكونون املث������ل والقدوة احل�سنة 

ق������ران فالقرين  اأمام املتعلم������ني ول عند الأ

اأحياناً تت�رصب منه الع������دوى اإىل زمالئه اإذا 

كان عا�سقاً للقراءة ويهوى القراءة.

عالم ف������اإذا انعدم  وثم������ة تق�س������ري يف الإ

تواف������ر القدوة احل�سنة ف������اإن ذلك يوؤثر اأميا 

تاأثري يف العزوف عن القراءة.

يف الثمانيني������ات هن������ا يف ه������ذه القاعة 

اأعطيت حما�رصة عن اأهمية القراءة وتكوين 

عاداتها وقلت هناك �ُسنَّة حبذا لو نتبعها يف 

عالقاتن������ا الجتماعية عندما مير�س اأحدنا 

أت������ي اإليه اأ�سحابه وزم������الوؤه ويقّدمون اإليه  يا

أو باقة من الزهر، قلت:  �سحناً من ال�سوكول ا

حبذا ل������و يقدمون اإلي������ه كتاباً..هذا الكتاب 

أبن������اوؤه ويقروؤه املحيط������ون به فيكون  يقروؤه ا

ه������ذا اأف�سل بكثري مما ل������و نقدم �سحناً من 

أو باقًة م������ن الزهر. وكان يح�رص  ال�سوك������ول ا

املحا�رصة زميل كرمي لنا رئي�س حترير جملة 

املعل������م العربي فاأعجب به������ذه الفكرة فكان 

أيام فما كان منه اإل اأن  عيد املعلم بعد عدة ا

ا�سرتى كتاباً ملكارينكو املربي الرو�سي، وهذا 

أنيقة اأعطاه لبنته  الكتاب مطبوع طباع������ة ا

يف ال�س������ف اخلام�س من املرحلة البتدائية. 

فاأخ������ذت الطفلة هذه الهدي������ة اإىل معلمتها، 

وم������ا كان من املعلم������ة اإل اأن جمعت الهدايا 

وو�سعتها على الطاولة واأخذت تفك غالف 

كل هدية وعندما تكون الهدية عطراً تبت�سم 

أ�ساريرها، وعندما و�سلت اإىل هدية الطفلة  ا

قالت: من جاء بهذه الهدية؟ وقّربت حاجباً 

م������ن حاج������ب، فالتفت������ت الطفل������ة ال�سغرية 

أنا  آن�ستي قالت لها: يا بنتي ا أنا ا أنا ا وقال������ت: ا

أ.. فا�سية اأقرا

وكان م������ن املمك������ن اأن توّج������ه تالمذتها، 

وكان من املمك������ن اأن تغر�س يف نفو�س هوؤلء 

طفال )يف نفو�سهم الغ�سة( حمبة الكتاب  الأ

وقراءة الكت������اب، واأن هذه اأثمن هدية ميكن 

�سف ل توجد كما قلنا  اأن تقدم ولكن ويا لالأ

القدوة احل�سنة للذي������ن ي�رصفون على هوؤلء 

ال�سغار.

أي�ساً  أ�سباب الع������زوف عن القراءة ا ومن ا

اإهم������ال املنا�سط الال�سفية ومنه������ا القراءة 
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احل������رة، فنح������ن يف مدار�سن������ا ومعاهدن������ا 

وجامعاتنا نهمل املنا�سط الال�سفية ول نعنى 

بها العناية الفائقة واملنا�سط الال�سفية تعزز 

أي�س������اً وخا�سة القراءة احلرة اإذ اإن  القراءة ا

فقر املكتبات املدر�سية يوؤثر يف تكوين عادات 

الق������راءة ب�سورة �سلبية، يف ح������ني اأن غناها 

بالكت������ب املتنوع������ة واملالئمة يوؤث������ر اإيجابياً، 

ونح������ن كما نعرف مهمة الرتبية اإغناء امليول 

يجابية  وغر�س ميول جديدة وتعزيز امليول الإ

وتوجيه امليول املنحرف������ة، فاإذا كانت املكتبة 

غني������ة فمن املمكن اأن نر�س������ي امليول، ميول 

أمي������ل للناحية العلمية،  أنا ا ه������وؤلء النا�سئة، ا

وذاك ميي������ل للناحية التاريخية..وذاك مييل 

للناحية الجتماعية..الخ. فالكتب ممكن اأن 

تر�سي امليول والرغبات والهتمامات وثمة 

فقٌر يف مكتباتنا املدر�سية.

ثانيًا- ناأتي اإىل نقطة جوهرية اأي�ساً وهي 

اأن الن�سو�س التي يتفاعل معها نا�سئتنا غري 

�سائقة وغ������ري جذابة وغري مالئمة مل�ستويات 

املتعلم������ني، ل تتوفر فيه������ا اجلاذبية ففيها 

لف������اظ احلو�سية غري  لف������اظ الغربية، الأ الأ

املاألوفة، ولذلك »ينفر منها النا�سئة«.

ويف تراثن������ا كن������وز من اجلم������ال والقيم 

ن�سانية، �سديقنا املرحوم الطيب ال�سالح  الإ

دب الربيطاين  أنا متخ�س�س يف الأ ق������ال يل: ا

وق�سيت فرتة طويلة من حياتي يف بريطانيا 

أّن يف  دب الربيطاين، ولو ا واطلعت عل������ى الأ

دب الربيط������اين �سخ�سية �ساخمة كاملتنبي  الأ

ق������ام لها املجتمع  أب������ي الع������الء املعري لأ أو كا ا

الربيطاين متثالً يف كل �ساحة ويف كل حديقٍة 

ويف كل �سارع.

�سف-  لدين������ا كنوز يف تراثنا ولكن ويا لالأ

ل نع������رف من نحن، فال بد لنا من اأن نعرف 

هويتن������ا وكنوزنا والقيم املوج������ودة يف تراثنا 

وهذا التعرف مينح الثق������ة يف النف�س، ومن 

ال�سعرية اجلذاب������ة قول ال�رصيف  الن�سو�س 

الر�سي:

ومل نظرة  اأول  اأر�سلت  وق��د  اأق��ول 

اإىل جنبي ق��ري��ب��ًا  اأه���وى  م��ن  اأر 

لئن كنِت اأخليت املكان الذي اأرى

فهيهات اأن يخلو مكانك من قلبي

وحده للبعد  ال�سوق  اأظ��ن  وكنت 

والقرِب للبعد  ال�سوق  اأن  اأدِر  ومل 

خل منك طريف وامتل منك خاطري

اإىل قلبي كاأنك من عيني نقلِت 

أبيات جذاب������ة وفيها تنا�س������ق يف العمل  ا

اجلم������ايل فتوؤث������ر يف نفو�س الط������الب. ومن 

ن�سانية ال�سامية ق������ول اأبي العالء  القي������م الإ

املعري:
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ف����ردًا اخُل���ل���َد  اأين ح��ب��ي��ُت  ول����و 

مل���ا اأح��ب��ب��ُت يف اخل���ل���ِد ان���ف���رادا

ف���ل ه��ط��ل��ت ع��ل��ّي وال ب��اأر���س��ي

ال��ب��لدا تنتظم  ل��ي�����ض  ���س��ح��ائ��ب 

اأو قول اأبي العالء نف�سه:

ال���رُبة ب��اط��ن  ي��ل��وح يف  ���س��ق��ًا  اإّن 

ن�������س���ٌف ب���ي���ن���ي وب������ني ال��ف��ق��ري

)الربة هي حبة القمح(

اأو قول ابن عربي:

اأّن���ى توجهت اأدي���ن بدين احل��ب 

رك��ائ��ب��ه ف��احل��ب دي��ن��ي واإمي����اين

اإنها قيم اإن�ساني������ة �سامية جداً ميكن اأن 

يتعرفه������ا نا�سئتنا ويعرف������وا من خاللها كنوز 

تراثهم وجماليته.

مور التي ت������وؤدي اأو من  ثالث���ًا- وم������ن الأ

قبال على  العوام������ل التي توؤدي اإىل ع������دم الإ

الق������راءة �سوء طرائق التدري�س، الرتكيز على 

خرى  مور الأ ميكاني������زم القراءة واإغف������ال الأ

أ  أ يا اأحمد، اقرا يعني ميكانيزم القراءة: اقرا

أ.. تنتهي الق������راءة اجلهرية  ي������ا خالد، اق������را

أ اأنت.. أ اأنت..اقرا ويعودون من جديد اق������را

أين ما وراء  أين الِفك������َر فيما بني ال�سطور؟ وا ا

أين ال�سور  هداف البعيدة؟ ا أين الأ ال�سطور؟ ا

اجلميلة التي ميكن اأن نوظفها بعد ذلك يف 

مور نغفلها. عملية التعبري؟ هذه الأ

أي�س������اً التلقني  رابع���ًا- وم������ن الثغ������رات ا

والهيمنة على اأفكار الطالب وعدم الت�سجيع 

فالطال������ب اأحياناً يطلع على كتاب من خارج 

املنه������اج املقرر لكن يحا�سب������ه املعلم، ويطلب 

اإلي������ه اأن يتقي������د مبا هو موج������ود يف الكتاب 

املدر�س������ي ويحا�سبه عل������ى الفا�سلة والنقطة 

ال������خ.. ويقيده وب������دلً من اأن يحلّ������ق املتعلم 

بجناحي������ه واأن ي�سكره معلمه باأنه اطلع على 

كتاب من خارج املنهاج فاإذا نحن -املعلمني- 

نه  نقيده ونحا�سبه ون�سع له عالمة متدنية لأ

خرج عن الكتاب.

وهك������ذا نقيد حرية الطال������ب واملعلم يف 

اختيار املادة والطريقة فيقولب املعلم نف�سه 

�سمن قوالب معينة ويتبع طريقة معينة ن�ساأ 

عليها يف التدري�س، ول يخرج عنها.

بداع لدى كل من  أي�ساً لالإ ويف هذا قتل ا

املعلم واملتعلم يف الوقت نف�سه.

خام�سًا- وم������ن الثغرات يف طرائق تعليم 

أننا نهم������ل النتقال  الق������راءة يف مدار�سن������ا ا

املنهجي يف تعليم الق������راءة فنحن يف ريا�س 

طف������ال نعم������ل عل������ى تنمي������ة ال�ستعداد  الأ

أ  للمراحل التالية واخلطر كل اخلطر اأن نبدا

طفال يف الريا�س وهم غري  بتعليم القراءة لالأ

مهيئني، وهم غ������ري م�ستعدين لتعلم القراءة، 
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وىل  أ الطفل يخفق يف خطواته الأ واإذا ما بدا

فال ميكننا اأن نتكهن ما الذي �سيحدث له يف 

م�ستقبل حياته بع������د ذلك. لذلك اخلطوات 

همية مبكان لتنمية ال�ستعداد  وىل من الأ الأ

ول من مرحلة  لتعلم القراءة. ويف ال�سف الأ

أ بتعليم القراءة وننتقل  �سا�سي نبدا التعليم الأ

م������ور اجلزئية من  م������ور الكلية اإىل الأ من الأ

اجلملة اإىل الكلمة اإىل املقطع اإىل احلرف ثم 

م������ن احلرف اإىل املقطع اإىل الكلمة فاجلملة 

فنجمع ب������ني التحليل والرتكيب. والتو�سع يف 

القراءة يك������ون من ال�سف الثاين اإىل ال�سف 

�سا�سي ثم  ال�ساد�س م������ن مرحلة التعلي������م الأ

يكون تو�سع اخل������ربات والكفاءات يف ال�سف 

ال�ساب������ع والثام������ن والتا�سع ثم يت������م تهذيب 

ذواق يف املرحلة الثانوية  العادات وامليول والأ

ويف املعاهد واجلامعات بعد ذلك.

�ساد�سًا- اأخفقنا يف تكوين القراءة الناقدة 

هداف البعيدة  واإدراك الغاي������ات البعيدة والأ

للن�سو�س التي يتفاع������ل معها طلبتنا. وثمة 

اإخف������اق يف توظي������ف الق������راءة يف معاجل������ة 

امل�سكالت ومواقف التعبري ويف تكوين التعلم 

الذاتي واملطالعة احل������رة و�سولً اإىل تكوين 

عادة القراءة.

عالم من  طبعاً هنال������ك دور و�سائ������ل الإ

همي������ة مب������كان يف تعزي������ز املنا�سط داخل  الأ

املدار�������س واملعاهد واجلامع������ات واأي�ساً دور 

الن�������رص له������ا دوٌر كبريٌ يف ه������ذا املجال ولكن 

يف دور الن�������رص ح�سة العرب م������ن الطباعة 

يف ال�سن������ة ع�������رصة اآلف )10000( مقاب������ل 

)28000( يف الياب������ان و)16000( يف تايوان 

أ«. »ونحن اأمة اإقرا

اإح�س������اءات اليون�سكو ت�سري اإىل اأن )35( 

كتاب������اً �سنوياً ه������ي ح�سة الف������رد يف اأوروبة 

أم������ا يف اإ�رصائيل فح�سة الف������رد )40( كتاباً  ا

ويف ال�سنغ������ال )8( كتب لل�سخ�������س الواحد 

ويف الوطن العرب كت������اب واحد لكل ثمانني 

�سخ�س������اً. جتربة نادي القراءة التي ا�ستمعنا 

همية مب������كان وينبغي  اإليه������ا البارحة من الأ

اأي�ساً يف املراكز الثقافية املنت�رصة على نطاق 

القط������ر اأن يكون هنالك اأ�سدق������اء للمراكز 

الثقافية اإىل جانب نوادي القراءة واأن يكون 

طفال وملا  دب الأ حّي������ز يف املراكز الثقافية لأ

مور  أي�س������اً. ومن الأ طفال ا يتفاعل مع������ه الأ

الت������ي لبد لنا من اأن نعنى بها تي�سري و�سول 

ثمان اإىل القارئ ووزارة  الكت������اب باأرخ�س الأ

الثقافة معنية به������ذا املجال وتقيم املعار�س 

والكتاب الذي كلف������ت طباعته ثالثمئة لرية 

�سورية تبيعه ب� 50 ل.�س.
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ومن التو�سيات املوجهة اإىل وزارة الرتبية 

تغذي������ة املكتبات املدر�سي������ة بالكتب املتنوعة 

ووزارة الرتبي������ة ميك������ن اأن تعنى بهذا املجال 

وتعم������ل عل������ى تخ�سي�س جوائ������ز ومكافاآت 

للقارئني املتفوقني يف املدار�س واملعاهد.

ومن التو�سيات املوجهة اإىل وزارة الثقافة 

والتعليم العايل تعزي������ز الرتجمة والدرا�سات 

املقارن������ة فنح������ن حمتاج������ون اإىل ترجمة كل 

�سيء، لق������د تخلفنا يف جم������ال الرتجمة كما 

أ�ستطيع  يقول رجاء النقا�س ب�سورة وا�سحة وا

اأن اأقول ولن اأجت������اوز احلقيقة اإذا قلت اإننا 

اأ�سبحن������ا متاأخرين عما ي�سدر يف العامل من 

أدبية وفكرية وعلمي������ة مبا ل يقل عن  آث������ار ا ا

ن�سف قرن.

¥µ
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ن�سان لو ربح العامل كله وخ�سر نف�سه« »ماذا يفيد الإ

)ي�سوع(

تتميز كل ثقافة بف�ضاء مهيب من الرثاء الروحي والغنى الفكري من حيث 

ن�ضانية  هي جتربة اإن�ضانية متفردة ل نّد لها يف الكون ول نظري؛ واإذا كانت الإ

ق������د �ضهدت تنوعا يف تكويناتها الثقافية عرب تاريخها، فاإن هذا التنوع الهائل 

زل، وقد كان من  ق������د �ضكل خمائر التطور احل�ضاري للوجود الب�رشي منذ الأ

ن�ضانية اأن تنجز ما اأجنزته من �ضوؤدد، واأن حتقق ما  ال�ضتحالة مبكان على الإ

كاتب وباحث واأ�ستاذ جامعي �سوري مقيم يف الكويت.

العمل الفني: الفنان جورج ع�سي.

❁❁

ò

ن�ساين يف الثقافة  اأين اجلانب الإ

الكونية املعا�رصة؟

�أ. د. علي �أ�سعد وطفة

❁
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حققته من اأجماد، م������ن غري هذا التخا�صب 

الثقايف بني 

الأمم وال�صع������وب. فالتن������وع الثقايف كان 

وم������ازال ي�ص������كل البوتقة الت������ي تختمر فيها 

ن�صانية وتتقدم ما بقي  مقومات احل�صارة الإ

)1(
ن�صانية. ن�صان وما بقيت الإ الإ

ولك������ن هذا التنوع الثق������ايف يواجه اليوم 

حتدي������اً كبرياً يتمث������ل يف هيمنة ثقافة مادية 

ذات لون واحد واجتاه واحد تفر�صها عوملة 

اقت�صادي������ة متوح�ص������ة يف خمتل������ف جمالت 

احلياة والوج������ود، اإنها ثقافة ال�صوق وامليديا 

والت�صال، ثقافة ت�صتمد ن�صغ وجودها وقوتها 

من قدرتها على اإ�صباع الرغبة والنزوة وتلبية 

املتطلبات املادية للج�ص������د يف دورة رغائبية 

م������ن متجيد لروح الهيمن������ة ونزعة ال�صيطرة 

و�صطوة الق������وة، اإنها باخت�صار ثقافة مفرغة 

م������ن القي������م خالية م������ن املع������اين والدللت 

ن�صانية الت������ي لطاملا جعلت من  الروحي������ة الإ

ن�ص������ان اإن�صانا ومن ال�صع������وب �صعوبا ذات  الإ

تراث اإن�صاين. 

ن�صاني������ة الي������وم تواج������ه ح�صارة من  فالإ

غري روح تفر�������ض هيمنتها وت�رضب �صطوتها 

ن�ص������ان اإىل مهاوي العدم والعدمية  فتدفع الإ

يف ح�صار ثقافة جتارية تقنية تفر�ض ظلها 

الواحد وهيمنتها الكربى على جميع ال�صعوب 

والأمم، وهي يف م�صع������ى احل�صور والهيمنة 

ن�سانية من دائرة تنوعها  تعمل على اإفراغ الإ

الثق������ايف وثرائها الروح������ي وغناها القيمي. 

ونح������ن اإزاء هذا املّد الكب������ري لثقافة العوملة 

وامليدي������ا والت�سال يجب علين������ا اأن نعرتف 

ن�سانية كان يف اأ�سل  باأن التنوع الثق������ايف لالإ

ن�ساني������ة حيث قدمت كل ثقافة  احل�سارة الإ

ن�سانية جتربة رائعة للحياة  من الثقافات الإ

أو مثي������ل اأو نظري، ومل  ن�ساني������ة ل ن������ّد لها ا الإ

نرتوبولوجي  مر خافي������ا على الأ يكن هذا الأ

 Claude املع������روف كلود ليف������ي �سرتو�������س

Lévi-Strauss الذي يقول يف هذا ال�سدد 
م������ر ل ن�ستطيع فهم  »اإذا كن������ا يف حقيقة الأ

ن�سانية  الغنى ال������ذي تتميز به الثقاف������ات الإ

خرى فاإنه لي�������س باإمكاننا اأن نفهم الغنى  الأ

؛ فالتنوع 
)2(

ن�سانية« الذي تتميز به ثقافتنا الإ

الثق������ايف، كم������ا هو ح������ال التن������وع يف داخل 

الثقافة نف�سها، ثراء اإن�ساين يجب اأن يحظى 

بكل عوامل ال�ستمرارية والبقاء يف مواجهة 

ثقاف������ة وحيدة الجتاه تفر�سها عوملة زاحفة 

حادي على  تري������د اأن تفر�س ظلها الثقايف الأ

ن�ساين برمته.  الكون الإ

احلديث������ة،  التكنولوجي������ا  و�سائ������ط  اإن 

املتمثل������ة يف تقان������ة فائقة ال������ذكاء وو�سائل 

ن�سانية  الت�سال واملعلوماتية، تقدم اليوم لالإ

اإمكاني������ات ثقافية هائلة ل حدود لها، ولكن 

ال�سوؤال ال������ذي يطرح نف�سه اليوم هو اإىل اأي 



ن�ساين يف الثقافة الكونية املعا�رصة؟ اأين اجلانب الإ

31 العـــــــــــــــــــدد  562    متـــــــــــــــــوز  2010

م�سري ويف اأي اجتاه ميكن اأن تاأخذنا اإليه 

بداع������ات الكربى لهذه التكنولوجيا؟ وما  الإ

ن�سانية للقيم الثقافة  بعاد الأخالقية والإ الأ

التي ترافق هذه التقانة الذكية؟ 

�سكايل املتعلق بالبعد  يف هذا ال�سياق الإ

خالق������ي للتكنولوجيا امليدي������ا وثقافتها  الأ

أل������ة  م�سا يف   Adorno اأدورن������و  يتن������اول 

ال�سغف الهائل بالتكنولوجيا احلديثة، حيث 

يالحظ اأن كثرياً من النا�س يرون يف التقانة 

غاية بذاتها، ويتو�سمون فيها قوة ح�سارية 

وثقافية هائلة، وهم فيما يرونه ويعتقدونه 

ين�سون اأن هذه التقانة هي امتداد للوجود 

ن�سان وعقله، كما  ن�ساين يج�سد ق������وة الإ الإ

يغيب عنهم باأن هذه التكنولوجيا لي�ست �سيئا 

ن�سان الذي �سنعه������ا واأبدعها.  اآخر غ������ري الإ

لق������د حتول������ت الو�سائ������ط التكنولوجية اإىل 

ن�سان، يف حياة  ن طموح الإ اأ�سنام للعبادة، لأ

ن�سان نف�سه، قد اأ�سبح اأمرا خفيا  جديرة بالإ

ن�سان املعا�رص ذاته،  ومنف�سال عن وع������ي الإ

دورنو هناك كثري من النا�س يحلمون  ووفقا لأ

وتك������رب اأحالمهم ال�سحري������ة اإىل احلّد الذي 

ن�ساين يف  بدوؤوا فيه يعتقدون باأن التقدم الإ

جمال التكنولوجيا والتقانة الذكية �سيمكنهم 

يف القري������ب العاجل م������ن ال�سفر بالقطارات 

ال�رصيع������ة التي تفوق �رصعته������ا �رصعة ال�سوء 

أو اإىل اأعماق ال�سماء،  اإىل الف�ساء اخلارجي ا

أبدا ل يفكرون م������ا الذي ميكن اأن  ولكنه������م ا

يواجهونه يف الف�ساء البعيد يف عامل قد يفي�س 

باأطن������ان من التحدي������ات الوجودية وم�سادر 

اخلط������ر؟ وال�س������وؤال هنا لي�������س يف ال�رصعة 

وال�سهولة التي يتيحها نظام موا�سالت فائق 

القوة والذكاء بل يكمن يف كيفية ا�ستخدامه 

ن�سان من ال�سيطرة  والغاي������ة التي يحققها لالإ

 
)3(

على عوامله البعيدة.

اإن احللم بحي������اة اإن�سانية متناغمة على 

ن�سان  م�ستوى املعم������ورة، حيث ي�ستطي������ع الإ

اأن يطور معارف������ه ومعلوماته، واأن يرفع من 

أبناء  معدلت ذكائه، واأن يتوا�سل اإن�سانياً مع ا

خرى، واأن يعمل من اأجل ال�سالم،  الثقافات الأ

ن�سانية مطالبة  هو حل������م اإن�ساين نبي������ل، والإ
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بتوظي������ف كل الو�سائل املتاح������ة واملمكنة يف 

�سبيل اإجنازه، واأ�سح������اب هذا احللم النبيل 

بداعات التكنولوجية  أب������دا اأن الإ ل يجهلون ا

الهائلة ول�سيم������ا و�سائل الت�س������ال �ستكون 

أ�سا�سي������ة يف حتقيق هذا  بال�������رصورة مهمة وا

ن�ساين العظيم. ويغتني هذا احللم  احللم الإ

ن�ساين الذي يجد غايته يف  الكبري بطابعه الإ

حتقيق الت�سامن بني النا�س والثقافات �سد 

الت�سل������ط والطغيان وال�ستب������داد يف خمتلف 

�سوره وجتلياته. ومن هنا فاإن اأ�سحاب هذا 

ن�س������اين يقدرون عالي������اً ما تقدمه  احللم الإ

التكنولوجي������ا الت�سالية من �سهولة الو�سول 

اإىل الوثائق واملعطي������ات واملعلومات عن بعد 

ليكرتوني������ة، وما تقدمه هذه  عرب ال�سبكة الإ

التكنولوجي������ا الذكية من اإمكانية جتعلهم يف 

ح������ّل من قيود املكان وحواج������ز الزمان، كما 

يقدرون اأي�سا قدرة هذه التكنولوجيا الرقمية 

على تذليل احلواجز وفك التعقيدات، وتذليل 

كراه  أ�س������كال الإ كل ال�سعوب������ات وجتاوز كل ا

والت�سلط واملعاناة، مث������ل ال�سعوبات املالية، 

مكانيات  وهم بالتايل يعرفون ويق������درون الإ

نرتني������ت للمعاقني  الكبرية الت������ي يقدمها الإ

واملر�س������ى وال�سعفاء فيم������ا يتعلق بحركتهم 

وتعليمه������م، ويرون اأن ذل������ك كله ميثل تقدما 

ن�سانية، وكل  هائ������ال غري م�سبوق يف تاريخ الإ

ذلك حتقق ويتحقق بف�سل هذه التكنولوجيا 

الذكية التي يحاول كل واحد ال�ستفادة منها 

باحلدود الق�سوى. 

ولك������ن ه������ذه الطموح������ات والأحالم ل 

م������ر اأن تتحقق اإن�سانيا  ميكنها يف حقيقة الأ

ن�ساين اخلالق اإل  وان تتحرك يف جمالها الإ

من خالل ثقاف������ة اإن�سانية روحية ويف ظلها. 

فالن�س������ال �سد ال�ستب������داد ل ميكنه اأن يتم 

ويتحقق اإل ع������رب ثقافة تتمي������ز بخ�سوبتها 

وت�ساحمها وغناه������ا بالقيم احلرة، فالن�سال 

ن�سانية يحتاج اإىل  م������ن اأجل الطموح������ات الإ

اأفكار وت�س������ورات وقي������م واإرادات ومعارف 

واأحكام ولغ������ات ذات طاب������ع اإن�ساين، وهذه 

فكار والت�س������ورات ل ميكنها اأن  القي������م والأ

توج������د اإل يف �سياق ثقاف������ة اإن�سانية روحية 

أنف�سنا يف نقطة  متناغمة متكاملة. وهنا جند ا

الت�ساوؤل ع������ن ماهية الثقافة وطبيعتها ودور 

ن  التعلي������م والرتبية يف ت�سكيله������ا وبنائها؟ لأ

الرتبية على تكنولوجيا الت�سال واملعلوماتية 

تفر�������س نف�سها اليوم ب�سورة ينقطع نظريها 

ن�سانية،  يف املراح������ل ال�سابقة من تاري������خ الإ

وه������ي تفر�س نف�سها ب�س������ورة تدريجية ويف 

داخل العم������ق الثقايف للحي������اة الجتماعية 

املعا�رصة. 

 José Saramago يعلن جوزيه �ساراماكو

داب  وهو اأديب حا�سل على جائزة نوبل يف الآ

عام 1998 عن حتفظاته فيما يتعلق بح�سور 
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التكنولوجيا الت�سالي������ة اجلديد بقوله »اإن 

أك������رث ذكاء ونباه������ة  املعلوماتي������ة ل جتعلن������ا ا

أنها ت�سعنا يف دائرة التقارب  وحكمة ملجرد ا

مع الب�رص. فالو�سول اإىل املعلومات والوثائق 

التي نحتاجها عرب تقانة الت�سال وتوا�سلنا 

عرب امليديا الرقمية وال�سبكة العنكبوتية اأمر 

قد ل مير مرور الك������رام، فهناك ثمة خطر 

ن�ساين يف عالقاتنا  يتمثل يف غياب البعد الإ

ويف تفاعلن������ا كب�رص وهي ظاه������رة ا�ستالبية 

اغرتابية بامتياز. فامليديا الرقمية والتوا�سل 

ال�سحري املدجج بالتكنولوجيا يهز اأعماقنا 

وي������ردم اأحا�سي�سنا ويرجم اإن�سانيتنا ويدفعنا 

اإىل وثني������ة التكنولوجيا اجلدي������دة وعبودية 

اأ�سنامها. 

فمع هذا التغ������ول التقاين اجلديد تفقد 

أن�سه������ا و�سحرها وعبق  ن�سانية ا الثقاف������ة الإ

وجودها وتتحول اإىل جم������اد وجمود يقذف 

يف القل������ب ق�سعري������رة الوح������دة والنف�سام 

ن�سانية يف  والنف�س������ال، ويدف������ع احلال������ة الإ

مه������ب الغ������رتاب ال�سام������ل. فالثقاف������ة يف 

أروق������ة ه������ذه التقانة الرهيب������ة مل تعد تكمن  ا

أو  يف التجربة الفكري������ة يف املعاناة الذهنية ا

ن�سانية نف�سه������ا، بل تكمن  حتى املعرف������ة الإ

ح�������رصا يف مهارة البحث ع������ن املعلومات يف 

نرتني������ت ومواقعه ومغانيه ومثالبه  قنوات الإ

ومالهيه. ويف ال�ستغ������راق ال�سامل يف عمق 

هذه ال�سبكات اإذ يقع الفرد يف ن�سوة م�سكرة 

ن�س������اين وتدفعه اإىل �سطوة  تفق������ده احل�س الإ

آلية جامدة متحجرة ل حياة فيها  عالق������ات ا

ألي�س من املوؤ�سف واملجحف اليوم  ول معنى. ا

مر عملية التوا�سل  اأن تتعط������ل يف حقيقة الأ

احلقيقي الوجداين ب������ني النا�س حتت تاأثري 

هذا الجنراف اإىل وثنية الثقافة الت�سالية 

ن�ساين الذي  اجلديدة، اأي ه������ذا التوا�سل الإ

يقوم على احل�سور املبا�رص والتفاعل الثقايف 

املبا�رص بني النا�س يدا بيد روحا بروح وجها 

بوجه؟ 

اإذا كانت و�سائل الت�س������ال واملعلوماتية 

تع������د بطموح������ات واآمال كبرية ف������اإن ذلك ل 

ميك������ن اأن يعزى اإىل �سح������ر مفاجئ. فالقيم 

واملعاي������ري الثقافية وكل العنا�������رص الثقافية 

تبق������ى نف�سها مهما بلغت درجة تطور و�سائل 

التقانة والت�سال الناقلة لها. ومع ذلك فاإن 

أو امل�سا�������س باأحد عنا�رصها  اإفق������ار الثقافة ا

يوؤدي اإىل نتائج اإن�سانية وخيمة، فاللغة، على 

�سبيل املث������ال ولي�س احل�رص، مكون ثقايف اإذ 

ت�سكل عن�������رصا من عنا�������رص الثقافة الكلية 

يف املجتمع، ولكن عندم������ا ت�ستباح وحُتا�رص 

وتُ�سعف وتُفقر فاإن ذل������ك يوؤدي اإىل تهديد 

احلياة الروحية والثقافية برمتها. 

ويف مواجه������ة هذا التح������دي الغرتابي 

أو التكنولوجية ومن اأجل اإحياء  للثقافة املادية ا
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ه������ذه الثقافة اإن�سانيا ومن اأج������ل ال�ستفادة 

املثل������ى من و�سائل الت�سال واملعلوماتية ومن 

أن�سنتها يجب اإخ�ساع هذه التكنولوجيا  اأجل ا

الت�سالي������ة، للدرا�س������ة والتحلي������ل من اأجل 

حتدي������د دينامياته������ا والك�س������ف ع������ن �سبل 

ال�ستفادة من اإيجابياته������ا وجتنب �سلبياتها 

ن�ساين. اإذ  يف مع������رتك التفاعل الثق������ايف الإ

أي�سا اأن ندرك  يبدو �رصوريا اليوم ويف الغد ا

الرهانات الثقافي������ة التي يفر�سها احل�سور 

املكثف لهذه التكنولوجيا الذكية.

 لق������د اأدى الت�سوي������ق املت�س������ارع واملكثف 

رواح اإىل  ج�س������اد والأ �سياء والأ للكلم������ات والأ

ن�ساين يف الثقافة  اكت�ساح البعد الروحي والإ

ن�سانية املعا�رصة، فع�رصنا يعاين من جنون  الإ

الت�سوي������ق املف������رط يف كل املج������الت حيث 

اأ�سبح هذا اجلن������ون الت�سويقي ال�ستهالكي 

ال�سم������ة العامة للع�������رص ال������ذي نعي�س فيه، 

�سياء  وقد دف������ع الت�سوي������ق املفرط ل������كل الأ

حا�سي�س  اإىل اإفق������ار احلياة واإفقادها ن�سغ الأ

وامل�ساع������ر التي تتدفق يف عم������ق التكوينات 

ن�سان. ومع ذلك كله ومع خطورة  النف�سية لالإ

ن�ساني������ة املهددة ثقافي������ا فاإنه  الو�سعي������ة الإ

أو  يج������ب علينا األ ن�س������ع التكنولوجيا ذاتها ا

بذاته������ا يف قف�س التهام، بل يجب علينا اأن 

ن�سان امل�سوؤول عن  نوجه ه������ذا التهام اإىل الإ

الت�سدع الأخالقي والثق������ايف الذي تفر�سه 

هذه التكنولوجيا الت�سالية يف دائرة حياتنا 

أنه يجب علينا اأن  الجتماعي������ة. وهذا يعني ا

نبحث يف الثقافة نف�سها عن احللول املمكنة 

للتحديات التي تفر�سها التكنولوجيا الذكية 

)4(
املعا�رصة.

�سنمية التقانة: 

تن�سج احلي������اة حكمتها يف عمق التجربة 

أب������رز مظاه������ر احلكمة  ن�ساني������ة، وم������ن ا الإ

ن�س������ان يواج������ه التحديات  يف احلي������اة اأن الإ

ن الواحد، وهو يف خ�سم  ويتجاوزه������ا يف الآ

املواجهة والكت�ساف يبدع طرائقه العبقرية 

ومناهج������ه الذكية التي تتيح ل������ه ال�ستمرار 

يف الوجود ومتكن������ه من مواجهة التحديات. 

مثلة والعرب يف  وتقدم لنا احلياة كثرياً من الأ

ا�ستك�ساف املنهجيات الثقافية التي يتبناها 

ن�س������ان يف �رصاعه مع الع������دم، وميكننا اأن  الإ

ن�سان الذي يتعر�س للغرق  ناأخذ هنا حالة الإ

يف مياه البح������ار كنموذج للفعاليات الثقافية 

التي يتبناها يف �رصاع������ه مع املوت والعدم. 

لق������د بين������ت الدرا�س������ات ال�سيكولوجي������ة اأن 

ن�س������ان عندما يتعر�������س للغرق يتخلى عن  الإ

�سياء غ������ري ال�رصورية ويتم�سك باحلد  كل الأ

دنى احليوي للوج������ود ويت�سبث فقط مبا  الأ

ميكن اأن ي�ساعده عل������ى النجاة. وهكذا هي 

ن�سانية ل تعدو اأن تكون م�رصحية  احلي������اة الإ

بدية للنجاة  ن�سان الأ تتجلى فيه������ا حماولة الإ
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م������ن امل������وت والغ������رق. فال�سباح وم������ن اأجل 

ال�ستم������رار يف الع������وم تفاديا للغ������رق يوؤدي 

احل������ركات املتناغمة نف�سه������ا ملوا�سلة العوم، 

وعل������ى من������وال ه������ذا ال�سباح، ال������ذي يناغم 

حركاته للنج������اة وال�ستمرار يف العوم، نفعل 

نحن الب�رص يف مواجهة التحديات التدمريية 

حيث نكرر احل������ركات نف�سها التي نقوم بها 

لال�ستمرار يف الوجود واملحافظة على البقاء. 

وهنا علينا اأن ندرك باأن هذه احلركات التي 

نكررها يف تناغمها وتنا�سقها لي�ست يف نهاية 

ن�سانية التي متهد لنا  مر غري الثقاف������ة الإ الأ

�سبل الوجود وال�ستم������رار. وهنا كما يف اأي 

م������كان اآخر ف������اإن خربة اخلوف م������ن الغرق 

ت�سمح لنا بالنجاة، وبالتايل فاإن هذه اخلربة 

تعتم������د بال�������رصورة على الثقاف������ة بدللتها 

ن�ساني������ة، اأي ثقافة الروح التي  ومعانيه������ا الإ

ح�سا�س بالوجود.  تنطوي عل������ى كل معاين الإ

ن�سانية  وعل������ى هذا النحو تتجلى احلي������اة الإ

ن�سان يف �رصاع  على �سورة درامي������ة ت�سع الإ

وج������ودي م�ستمر مع التحدي������ات، وتلك هي 

ن�سانية،  الدراما التي متثِّل جوهر احلياة الإ

ن�سانية باخلطر �رصوريا  حيث يكون وعي الإ

وحيويا لال�ستمرار والوجود. وهذا يعني اأن 

ن�سانية �ستكون م������ن غري الثقافة  احلي������اة الإ

الروحي������ة معر�سة لو�سعي������ة التدمري الذاتي 

أو  ال������ذي لميكن������ه اأن يق������ف عند ح������دود ا

�سدود. 

يقول فريناند دميون يف هذا اخل�سو�س: 

ميثل تدمري اللغة والثقاف������ة والتفكري كارثة 

ن�سانية بامتياز، وهذا بدوره ميثل  روحية لالإ

ن�سانية. اإنها يف  ماأ�ساة روحي������ة يف احلياة الإ

ن�سان  مر لكارثة عندما ي�ساب الإ حقيقة الأ

ن�ساين. فالفنون اجلميلة  يف هويته وعمقه الإ

حتم������ل يف ذاتها قيمة تربوي������ة اأكرث �سموا -

ن�سان  قيمة تتمي������ز باأنها حيوية و�رصورية لالإ

ن�ساني������ة- من هذه التي توجد يف التقانة  والإ

ن الواحد. فالفنون اجلميلة  وعلومه������ا يف الآ

ن�ساين على  ن�سان وبجوه������ره الإ ترتب������ط بالإ

نحو كلي، حيث تعرب عن طموحاته واأحالمه 

ن�ساين  أماني������ه وتطلعاته وتخاطب عمقه الإ وا

ثم تهب������ه املعن������ى والدللة لوج������وده وغايته 

ن�سانية، وبعبارة اأخرى اإنها ت�سكل اأحا�سي�س  الإ

ن�س������ان الداخلي������ة. ومع اأهمي������ة اجلوانب  الإ

اجلمالية له������ذه الفنون اإل اإنه������ا يف النهاية 

تتجلى يف اأدوات وو�سائط تناأى عن املقا�سد 

ن هذه الفنون حتاول  الكربى للف������ن بذاته، لأ

ن�ساين وت�سمو به فوق  اأن تنه�س بالعق������ل الإ

دوات والو�سائط.  التحديدات ال�سيقة لالأ

لقد ب������ني بياجيه يف كث������ري من حماولته 

باأن الذكاء احل�سي احلركي يقف عند حدود 

التكيف العملي، بينما يعمل الذكاء النظري 
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على اإدراك املعرفة بذاته������ا ولذاتها. ويبني 

من جهة اأخرى باأن انتقال الطفل اإىل التفكري 

ال�سفوي والتاأملي يرتافق ببع�س ال�سعوبات. 

فالطفل بعي�س فرتة طويلة من الزمن يف ظل 

التمثل احل�سي احلركي، ومهما يكن م�ستوى 

التكيف الذي يحقق������ه، فهناك دائما مفهوم 

ن الطفل ل  النتيج������ة العملية احلا�سل������ة: ولأ

ي�ستطيع دائما اأن يرتجم مالحظاته يف ن�سق 

�سفوي و�سور تاأملية فاإنه يلجاأ اإىل تدوين هذه 

املالحظ������ات يف �سورة خمطط ح�سي حركي 

اأي يف �سورة خمطط للفعاليات املمكنة. ومع 

أنه من  ج������راءات املعرفية اإل ا اأهمية هذه الإ

ال�سع������ب اأن نتحدث ع������ن و�سول الطفل يف 

هذا امل�ستوى اإىل نوع من التفكري املجرد. 

فالتكنولوجيا تقدم فوائد جّمة ول�سيما 

عندما توظف يف حّل امل�سكالت التي تواجه 

م�سار احلياة الجتماعية، حيث يعتقد على 

أنه������ا قادرة على ح������ل م�سكلة  �سبي������ل املثال ا

الالم�س������اواة، اإذ ميكن اأن تك������ون يف متناول 

جميع اأفراد املجتم������ع. ولكن اخلطر الكبري 

الذي تفر�سه هذه التكنولوجيا يتمثل يف جنوح 

ح�سا�س املطلق بروح  العقلية التقني������ة اإىل الإ

أنها غري قادرة  ثر ا الق������وة، حيث يبدو على الأ

ن�سانية.  على حت�س�������س املعاين وامل�ساع������ر الإ

وميك������ن التعب������ري عن ذلك بق������ول هولدرلن 

Hölderlin« اإنه من غري اجلمال الروحي 

أ�سبه برئي�س  فاإن العقل يفر�س نف�سه ب�سورة ا

العم������ال ال������ذي ل ياأخذ بع������ني العتبار اإل 

نتائ������ج العمل ول ياأخ������ذ باحل�سبان اأي �سيء 

اآخر يتعل������ق باملعاين والعواط������ف وامل�ساعر. 

فالفعل التقني ميتل������ك اأهداف قريبة املدى 

وحمددة، مثل اإن�ساء حمركات واأجهزة معينة، 

ولك������ن التقني الذي يق������وم بالعمل يبحث يف 

الغال������ب عن تربي������رات لنتاج������ه التقني. ول 

يوج������د هناك اأي �سبب تقن������ي مينعه بالتايل 

أ�سلحة للقت������ل. فعقلية التقني ل  من اإنت������اج ا

أن�س������اق القيم القائمة،  تاأخذ بعني العتبار ا

وبالت������ايل، فاإن هذه العقلي������ة توؤدي يف نهاية 

ن الدين  م������ر اإىل اإفناء املقد�س و�سقوطه لأ الأ

ن�سانية والرموز واملعاين  واملقد�س والقيم الإ

ل جت������د مكانها يف لغ������ة التكنولوجيا ذاتها. 

همية التي يهبها  �سارة اإىل الأ وهنا ميك������ن الإ

دو�ستوف�سك������ي اإىل املعاين بقوله »اإن اجلمال 

أك������رث اأهمية و�رصورة م������ن اخلبز، فاجلمال  ا

وحده هو اله������دف الوحيد واحلقيقي الذي 

ن�س������ان من اأجل������ه، وبالت������ايل، فاإن  يحي������ا الإ

جيال اجلديدة �ستفقد نف�سها اإذا مل ت�ستطع  الأ

)5(
اأن ت�سري على هدي اجلمال«.

لق������د بينت الدرا�س������ات اجلارية يف هذا 

امل�سمار، اأن تزاي������د هيمنة و�سائل الت�سال 

واملعلوماتية، يرتافق مع �سياع كبري للتجربة 

ن�ساني������ة، ومع �سعف هائ������ل يف التوا�سل  الإ
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ن�س������اين، ومن ثم مع  الجتماع������ي بطابعه الإ

فراد،  ات�ساع م�ساحة العالقات ال�سلبية بني الأ

ن�ساين بفعالياته  وت�ساوؤل م�ستويات املخيال الإ

بداعية والتاأملي������ة. وي�ساف اإىل ذلك، اأن  الإ

التكنولوجي������ا اجلديدة جتع������ل التوا�سل مع 

خرين اأكرث جتريدا، كما يالحظ اأن حلول  الآ

ع������الم م������كان التوا�سل احلقيقي  و�سائل الإ

ن�سانية وتزايد  يوؤدي اإىل غياب احل�سا�سية الإ

العنف. 

أو اإبهام  ويبدو وا�سحا الي������وم دون لب�س ا

اأن التكنولوجيا الت�سالية توؤدي اإىل نوع من 

أنها توؤدي اأي�سا اإىل  ن�ساين، كما ا اخلم������ول الإ

تنومي الوظائف احليوية لبع�س قوى اجل�سد 

قدمون  وتعطي������ل خ�سائ�سه الن�سط������ة. فالأ

كان������وا اأكرث قدرة منا نح������ن املعا�رصين على 

بن������اء املعج������زات احل�ساري������ة بو�سائل تقنية 

أننا يف ع�رصنا  ب�سيط������ة. ومما ل �سك في������ه ا

هذا نحقق اإجنازات ح�سارية تقنية متطورة 

جداً بالقيا�س اإىل املراحل التاريخية ال�سابقة، 

ولكن هذا يت������م بتو�سط تقنيات هائلة جتعل 

من مهارتنا اليدوية اأقل كفاءة وقدرة قيا�ساً 

قدمني. فامله������ارات اليدوية  اإىل مه������ارات الأ

توؤدي اإىل بناء قدرات ج�سدية تتعلق بالنظر 

خرى.  الأ ن�ساني������ة  الإ وال�سم������اع واحلوا�������س 

فاحلوا�������س التي يتمتع بها الفالحون و�سكان 

الغابات وال�سحراء تتميز بدرجة عالية من 

الدقة والرهافة والنباهة وذلك بالقيا�س اإىل 

حوا�س �سكان املدن املعا�رصين. 

ع������الم تعمل على  فو�سائ������ل الت�سال والإ

اإث������ارة ف�سولنا باملعنى ال�سلب������ي للكلمة، اأي 

أنها تثري ف�سولن������ا فقط فيما يتعلق باجلدة  ا

واجلديد والتنوع دون انقطاع. ومن املاأ�ساوي 

اأن ه������ذه التكنولوجي������ا ل تدف������ع اإىل التاأمل 

أو اإىل ا�ست�سعار اجلمال  واملالحظة والت�ساوؤل ا

وا�ست�������رصاف املعاين، اإنها جتعلنا نرى ولكنها 

دراك والتق�سي،  ل حتثن������ا على الفه������م والإ

وتاأثريها يف الغالب يقف عند اإثارة الف�سول 

باجلديد واحلديث واملتغري ولي�س �سيئا اآخر. 

وه������ذا الف�سول باجل������دة ل يعطي يف نهاية 

م������ر غري ال�سع������ور بال�سج������ر وال�ستغراق  الأ

نها  يف ال�سته������الك وال�سي������اع يف البتذال لأ

ل متتل������ك يف ذاتها عل������ى اأي معنى اأو دللة 

قمين������ة بالفرد م������ن زاوي������ة اإن�سانية. فنظرة 

الف�س������ويل بالتاأكيد تختلف عن نظرة الذكي 

والطموح واملريد والعا�سق اأي�سا. فالف�سويل 

ن هناك في�ساً  أك������رث لأ ل ي�ستطي������ع اأن يرى ا

�سي������اء التي ميك������ن اأن يراها، فنحن  م������ن الأ

اليوم نعي�س يف ع�������رص يهيمن فيه ال�سجيج 

الب�������رصي الهائ������ل واملتنام������ي ب�س������ورة غري 

معه������ودة، وهذا يقلل كث������رياً من قدرتنا على 

الروؤية وال�ستب�سار. وعلى خالف ذلك فاإن 

الطموح واملريد واملوؤم������ن يريد اأن يرى اأكرث 



ن�ساين يف الثقافة الكونية املعا�رصة؟ اأين اجلانب الإ

العـــــــــــــــــــدد  562    متـــــــــــــــــوز  382010

�سي������اء، اإنه يري������د التوغل يف 
م������ن ظاهر الأ

أبعد الدللت  اأعم������اق املعاين وا�ستك�س������اف ا

�سياء وماهيتها. وهنا  ن�سانية يف طبيعة الأ الإ

ميكن القول اأن التكنولوجيا املعا�رصة تدفعنا 

اإىل جماهل الف�سول ول تريدنا اأن نتوغل يف 

دهالي������ز احلقيقة بعبارة اأخرى تريد اأن تثري 

ف�سولنا ال�ستهالكي ول تريد ا�ستثارة الفهم 

والتق�سي يف جمال الدللت واملعاين. 

اأن�سنة الثقافة: 

تق������ول احلكم������ة القدمية »ك������ن حكيما 

ر�������س واإل فادفن يف جوفها كل ما قراأت  كالأ

من الكتب«. فاحلكم������ة مبعنى الذكاء متثل 

ن�سان يف  الطاقة احليوية الت������ي يعتمدها الإ

حتقي������ق ازدهاره وبناء قدرت������ه على التكيف 

وال�سيط������رة على مق������درات وجوده ومواجهة 

التحديات الت������ي تنتهك م�سريه. وهذا يعني 

ن�سان لثقافة حقيقية متكاملة  اأن امتالك الإ

أداء مهماته الوجودية  العنا�������رص ميكنه م������ن ا

بكفاءة واقتدار يف خمتل������ف جمالت احلياة 

العلمية واملهنية والجتماعية. فالفرد الذي 

ميتلك القدرة على التفكري والتاأمل واملوازنة 

ن�سان الذي ي�ستطيع  والتمييز والتب�رص، هو الإ

اأن يطور قدرته على التخيل والت�سور وبناء 

اإح�سا�سه اجلمايل والأخالقي، وهو يف نهاية 

مر الكائن الذي ي�ستطيع اأن يحقق النجاح  الأ

ف�سل.  وال�سع������ادة واأن يوجه حيات������ه نحو الأ

أبدا جتاه������ل اجلانب املهني  وه������ذا ل يعني ا

ن�سان.  والعلمي واملادي يف حياة الإ

فاحلياة تتطل������ب اأن يكون امل������رء مثقفا 

ثقاف������ة اأخالقي������ة اإن�ساني������ة من جه������ة، كما 

تتطل������ب اأن ميتلك اخل������ربة العملية واملهنية 

يف جمال احلياة من جه������ة اأخرى. وكلتاهما 

اخلربة والثقافة ت�سكالن معاً جناحي احلياة 

فكار النظرية  ن�سان. فالأ احلرة الكرمي������ة لالإ

الت������ي تفقد �سياقها الواقعي يف انف�سال بنّي 

مع الواقع، اأي ه������ذه التي ل تالم�س احلياة 

أف������كار عقيمة  وتتفاعل م������ع معطياتها هي ا

ل معن������ى له������ا ول خ�سوبة فيه������ا، اإنها اإن مل 

تتخا�س������ب مع الواق������ع وتن�سغ من������ه �ستكون 

ثقافة ا�ستظهارية تراكمية تثقل على الذاكرة 

أو تنه�������س بالوج������دان.  ول حتي������ي العق������ل ا

فالتفكري ميار�س وج������وده وفعاليته يف اأر�س 

الواقع واحلياة واحلا�������رص وامل�ستقبل اأي�سا، 

وهكذا نق������ول كما تقول احلكم������ة القدمية 

»باأن �سفح������ات الكتب عقيمة ي������ا �سديقي 

ولكن احلياة هي الت������ي تثمر وتغني وتغتني 

وتت�سف بالعط������اء«. فالثقافة احلقيقية هي 

هذه التي تنجم عن �س������دام الفكر والواقع، 

حي������ث يعمل الفكر يف دائرة ه������ذا الت�سادم 

احلي على تناول الق�سايا احليوية للوجود، 

وهي يف دائ������رة هذا التن������اول تُوم�س �سعلة 



ن�ساين يف الثقافة الكونية املعا�رصة؟ اأين اجلانب الإ

39 العـــــــــــــــــــدد  562    متـــــــــــــــــوز  2010

ن�ساين الذي ميتل������ك القدرة على  ال������ذكاء الإ

�سي������اء وا�ست�رصاف مع������اين احلياة  اكتن������اه الأ

آفاقه������ا. فالواقع ميثل الرافعة  وا�ستك�ساف ا

�سا�سية للفكر والثقافة، ومن هذا املنطلق  الأ

ميك������ن القول باأن الكت�ساب الكمي للمعارف 

ي�سع������ف فاعلية الفكر اخل������الق ول ي�سمد 

يف مواجه������ة ع������امل يتدفق باحلي������اة والتطور 

بداع، ول يكون هذا  وامل�سوؤولي������ة واجلدة والإ

العل������م حقيقيا اإل يف دائ������رة التخا�سب مع 

ن�سانية وخري هو  الواقع واحلقائق واحلياة الإ

ما يقول ال�ساعر العربي: 

ْه���ِل���ِه الأ َزْي�����ٌن  ال��ع��ق��َل  اأنَّ  َت����َر  اأمل 

التجاِرِب العقِل طوُل  كماَل  واأنَّ 

ن�سانية بلغت اليوم درجة  فالتحديات الإ

هائلة من التعقيد وانفلتت من عقالها، ول ريب 

ن�سانية اجلديدة املعقدة  اأن هذه التحديات الإ

ن�سان املعا�رص مزيدا  والهائجة تتطلب من الإ

من الذكاء واحليوي������ة والقدرة على التفكري، 

ن�ساني������ة احلقيقية هي وحدها  والثقاف������ة الإ

ن�سان اإىل م�ستوى  التي ميكنها اأن ترتقي بالإ

املواجهة احل�سارية لع������امل متوح�س تت�سادم 

ن�سانية والطبيعية يف مركب  فيه كل القوى الإ

ن�سان وقدرته  اإ�سكايل �سادم ي�ستنفر ذكاء الإ

أ�سطورية  الهائل������ة. فالع������امل يتغري بطريق������ة ا

ن�سانية تكت�سح العامل من حيث  والتحديات الإ

الكم والنوع، ويف دائرة هذا الكت�ساح والتغري 

�سيك������ون ال�ستك�ساف والت�سخي�س والختيار 

واملوازنة والت�سني������ف اأهم بكثري من احللول 

التي ميك������ن اأن ت�ستجيب له������ذه التحديات. 

فنحن اليوم يف عامل يتطلب املزيد من القدرة 

عل������ى ال�ستك�ساف والتحلي������ل والفهم وهذا 

ن�ساين الذي يتمثل يف  كل������ه يرتهن بالذكاء الإ

معرفة تتخ�سب بامل�ساعر وتن�سقل بالتجربة 

وتغتني باملعان������اة وت�ستلهم املعاين والدللت 

كي تكون قادرة عل������ى ا�ستجواب العامل فهما 

وا�ستك�سافا. 

 فاحلياة العملية مبتطلباتها ومقت�سياتها 

أ�سا�سي������اً للثقافة احلقيقية،  ت�س������كل م�سدراً ا

ن�سان  نها متّكن الإ وهذه الثقاف������ة �رصورية لأ

من مواجهة التحديات التي يفر�سها الواقع 

ن�س������اين املعا�������رص، اإذ ل  احل������ي للوج������ود الإ

أو حّق������ة من غري ات�سال مع  ثقافة حقيقية ا

نه  ح������داث اجل�سام، لأ الواقع وتفاعل مع الأ

عندما حتدث املواجهة ب������ني العقل والواقع 

تنقدح الثقافة احلقيقية وتتقدم. فالطبيعة 

ن�ساني������ة كما يرى هيغل لي�ست معطى كليا  الإ

ط������الق، اإذ هي -اأي  فطري������ا على وج������ه الإ

ن�سانية- رهن ال�سورة امل�ستقبلية  الطبيعة الإ

ن�س������ان، اأي ال�س������ورة الت������ي يج������ب على  لالإ

ن�س������ان اأن يرت�سم على منوالها يف مقامات  الإ

احلياة املفعمة بالتجربة والعطاء. فالثقافة 
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ن�س������ان من املحلي اإىل  احلقيقي������ة تنه�س بالإ

الكوين، ومن اجلزئي اإىل الكلي، ومن احل�سي 

اإىل املجرد، وم������ن الظاهر اإىل الباطن، ومن 

ن�سان  على، وهذا كله ميكن الإ دنى اإىل الأ الأ

�سياء باأنوار العقل  من القدرة على روؤي������ة الأ

ن�سان بدون ثقافة اإن�سانية حّرة  الكا�سفة: فالإ

ولي������ة الفورية  يبقى يف م�ست������وى الفطرة الأ

أبعد من قدميه ول  حيث ل ي�ستطيع اأن يرى ا

أذنيه، وبالتايل فاإن  ي�سمع اأكرث مما يق������ع يف ا

�سياء �ستكون روؤي������ة ذاتية انفعالية  روؤيته لالأ

وىل  انقيادية، فهو يف هذه احلالة الفطرية الأ

أو  �سي������اء بعني العقل ا ل ي�ستطي������ع اأن يرى الأ

مبنطق الثقاف������ة العلمية التي تتطلب الذكاء 

حكام  واملو�سوعي������ة والفطنة الثقافي������ة. فالأ

امل�سبقة غالباً ما تنم عن روؤية ذاتية اأحادية 

ن�سان  الجتاه، ومث������ل هذه الروؤية تفق������د الإ

�سياء  قدرته على روؤي������ة املعاين احلقيقية لالأ

كما تفقد املرء املعاين والدللت التي ميكن 

خرين حول هذه  اأن توجد يف وجهات نظر الآ

احلقائق ذاتها. 

ن�سان املثقف تكون  فال�سمة التي متيز الإ

�سي������اء وا�ستك�ساف  يف قدرته عل������ى وعي الأ

خفاياه������ا وقراءة خمتل������ف الحتمالت التي 

ن�سان  ت������دور يف جمالتها، وهذا يعن������ي اأن الإ

أو  �سياء بع������ني ال�سقر ا املثق������ف هو ي������رى الأ

نه  �سعة ما حتت احلم������راء وما بعدها لأ بالأ

ميتلك اأدوات التحليل العقلي وملكات التفكري 

العلمي. ومثل هذه الوعي يتميز بقدرته على 

املحاكم������ة والك�سف عن املع������اين والدللت، 

فالعل������م غالباً ما يك������ون مو�سوعياً وحيادياً، 

أي�ساً تكون الثقافة احلقيقية عندما  وهكذا ا

تتح������رى الواق������ع على نح������و مو�سوعي دون 

أيديولوجية.  أو ا أناني������ة ا أو ا حتي������زات ذاتي������ة ا

وهذا يعني اأن الثقافة احلقيقية تكون بقدرة 

أية  �سياء كما هي دون ا املثقف على اأن يرى الأ

أو �سخ�سية.  أكانت ذاتية ا اإ�سافات خارجية ا

فالكونية الثقافية تعني القدرة على م�ساهدة 

م������ور يف حقيقتها ولي�س فيم������ا يُنزع اإليه  الأ

أ�سكال الذاتاني������ة وامل�سالح  بعيداً ع������ن كل ا

�سا�سية  نانية املفرطة وتلك هي الفكرة الأ الأ

التي يراها هيغل يف كونية املثقف والثقافة.

�سغاء:  فن اال�ستماع واالإ

�سا�س������ي، الذي ينبغي  يتمثل ال�������رصط الأ

خرين،  عل������ى امل������رء اأن ينطلق منه لفه������م الآ

حكام  وا�ستطالع وجه������ات نظرهم جتنبا لالأ

حادي������ة، يف عملية ال�ستماع اإىل  الذاتية والأ

أنف�سه������م. فكثري من النا�س يعطون  خرين ا الآ

ن�س������ان على التحدث،  همي������ة اإىل قدرة الإ الأ

ويرون اأن تعلم ال������كالم اأكرث اأهمية من تعلم 

خ������ر بطريقة  ال�سم������ت وال�ستم������اع اإىل الآ

الهتم������ام والحرتام. وهنا يج������ب علينا اأن 

أيهما اأكرث اأهمي������ة: تعليم الطالب  نت�س������اءل ا
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أم ال�ستم������اع؟ واإنه ملن املوؤكد تربويا  الكالم ا

اليوم باأن تعلي������م التالميذ فن ال�ستماع من 

اأجل ال������كالم، اأو فن الكالم بع������د ال�ستماع 

اجليد، يحتل مكانة تربوية هامة يف التعليم 

ن�ساين لي�س وعاء منلوؤه  احلديث. فالعقل الإ

بل ن������ارا نوقدها، ويف هذا الق������ول ا�ستعارة 

تربوية من معني الفكر الرتبوي عند مونتيني 

حيث يق������ول: »الطفل لي�������س زجاجة ينبغي 

ملوؤه������ا بل نارا يجب اإ�سعاله������ا«. وميكن لنا 

هن������ا ا�ستعارة كانط يف قوله: »اإن املعرفة يف 

اأف�س������ل اأحوالها يجب اأن تنتزع من الفرد ل 

اأن ت�سكب فيه«. 

 فنحن الي������وم مطالبون بفه������م التعقيد 

القائ������م يف عامل م������ا بعد احلداث������ة وتفكيكه 

وال�سيط������رة عليه، وه������ذا يتطلب منا تاأ�سيل 

الفكر وتطوير اإمكانيات التفكري العميق اإىل 

مر منا  أبع������د حّد ممكن، كما يتطلب هذا الأ ا

اإيجاد �سيغ متنوعة وفعالة للتوا�سل الفكري 

بني النا�س حيث يوؤدي هذا اإىل تنامي الذكاء 

وتطوره، كما يقت�سي مزي������دا من الت�سامن 

فراد يف مواجهة التحديات  ن�ساين بني الأ الإ

ن�ساني������ة املعا�رصة. ففي كل املجالت التي  الإ

ن�سان ترتهن احلقيقة  ن�ساني������ة والإ تتعلق بالإ

�سغاء وال�ستماع الدقيق العميق  ب�رصورة الإ

خر وا�ستيفاء خمتلف  املنظم التفاعلي اإىل الآ

وجهات النظ������ر املمكنة حول هذه احلقيقية 

�سغاء ودوره الرتبوي  أو تل������ك. ويف اأهمية الإ ا

يقول مي�سيل كروزييه »هوؤلء الذين يعرفون 

خر ميكنه������م وحدهم  �سغ������اء اإىل الآ ف������ن الإ

�سغاء  اإبداع خطاب عقلي موؤثر وفاعل«، فالإ

خر والت�سامح  ول لحرتام الآ ميثل ال�رصط الأ

معه وهذا ب������دوره يتحول اإىل اإمكانية حلوار 

دميقراطي مثم������ر وفع������ال. ول نق�سد هنا 

بال�ستماع هذا النوع ال�سلبي كهذا الذي تراه 

أو التلقيني،  يف املدار�س اأو يف التعليم البنكي ا

حيث يتكلم املعلم وي�ستمع الطالب ويدّون دون 

تفكري اأو حكمة قوامها حتليل وتفكري ونظر، 

ب������ل نق�سد ب������ه نوعاً من الفعالي������ة الذهنية 

يجابية الت������ي تثمر العقل وتغني الوجدان  الإ

ن�سان، ورب احلكمة العربية  وتطور فاهمة الإ

قد اأ�سابت عني احلقيقة يف القول: اإن بع�س 

�سغاء فنا. القول فن فاجعل الإ

فامل�سلم������ات العامة الت������ي يتحدث عنها 

 de يف كتابه نقد ملكة احلكم Kant كانط

 la Critique de la faculté de juger
ن�ساين  تر�سم النموذج املثايل لهذا التفكري الإ

ال������ذي يحدد ما يج������ب اأن يكون عليه الفكر 

ح������ا بالذكاء مت�سبعا  كي ي�سبح تفكريا من�سّ

بالقدرة على ا�ستك�ساف احلقيقية وا�ستلهام 

معانيها، وتاأخذ هذه امل�سلمات الثالثية عند 

كانط �سورة دع������وة اإىل التفكري وفقا لثالثة 

 :
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قواعد
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1- فكر ذاتي������اً على اأن يك������ون تفكريك 

نابعا منك، اأي اأجعل التفكري نابعا من ذاتك 

خر.  أيا كان هذا الآ خر ا دون ال�ستناد اإىل الآ

فاحلرية تعني القدرة على التفكري الباطني 

دون تاأثري للقوال������ب الذهنية املفرو�سة على 

املجتم������ع والقدرة عل������ى التحرر من اخلوف 

الداخل������ي ال������ذي يب������دد الوح������دة الداخلية 

ن�سان. لالإ

2- فك������ر بطريقة ت�س������ع نف�سك فيها يف 

خرين.  مكان الآ

3- فك������ر دائم������اً بطريق������ة تك������ون فيها 

متوافقاً مع ذاتك. 

فالنفتاح الذهني الذي يو�سي به كانط 

أ الكونية اأي جتاوز التبعية  يرتكز على مب������دا

الفكري������ة والثقافية، وهذا بال�رصورة يتطلب 

نانية وال�سخ�سية والذاتية  جتاوز النزعات الأ

يف عملي������ة التفكري والتاأم������ل والنظر، فهذه 

امل�سلم������ة التي تريد للف������رد األ يكون �سجينا 

خر اأملتها العقائد  نظمة فكرية فر�سها الآ لأ

املجتم������ع.  يف  ال�ساكن������ة  يديولوجي������ات  والأ

فاحلرية هنا حرية الفكر والتعبري والنطالق 

أنه  من الذاتي اإىل املو�سوع������ي. وهذا يعني ا

ن�ساين واأن  يجب على املرء اأن يثق بذكائه الإ

أبو  يقدر ملكة احلكم لدي������ه، ويف هذا جند ا

العالء املعري �سباقا حيث يقول �سعرا: 

بعقٍل ��َت  �����سْ ُخ�����سِ اإْن  ال��غ��ّر  اأي��ه��ا 

ف�����اّت�����ب�����ْع�����ُه، ف����ك����ّل ع����ق����ٍل ن��ب��ي

مر يقول اجلوزي »يف التقليد  ويف هذا الأ

نه اإمن������ا خلق للتدبر 
اإبط������ال ملنفعة العقل لأ

والتاأمل، وقبيح مبن اأعطي �سمعة ي�ست�سيء 

 .
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به������ا اأن يطفئه������ا ومي�س������ي يف الظ������الم«

ن�س������ان ميتلك العقل وهنا جند باأن كانت  فالإ

يدعو اإىل توظيفه فلي�س كافيا اأن يكون لديك 

عقل ما مل تكن لديك الرغبة يف توظيفه ويف 

ه������ذا يقول ديكارت وي�سي������ف: »ل يكفي اأن 

يكون للم������رء عقل، بل املهم ه������و اأن يح�سن 

ا�ستخدامه«. 

وميكنن������ا اأن نر�س������د يف القاعدة الثانية 

خ������ر وتقدير وجهة نظره  أ الحرتام لالآ مبدا

أ�سا�س������ي من �������رصوط املعرفة  وهذا �������رصط ا

ن�سانية يف ك�سبها  حيث تت�سافر اجله������ود الإ

و�سقله������ا واإن�ساجها يف حلة فكرية متجددة 

ق������ادرة عل������ى التوغ������ل يف عم������ق احلقيقة 

واكتناهه������ا. فاملحامي �سيك������ون �سعيفا اإذا 

مل يح�������رصّ ملرافعت������ه ب�سكل م�سب������ق من اأجل 

مواجهة املحامي اخل�سم ومقارعته باحلجة 

دلة.  والأ

فالعقل املتمر�������س ل ياأخذنا مبا�رصة اإىل 

فلك احلقيقة بل ي�سعنا قبل ذلك يف م�سارات 

من التاأكيد والنفي واجلدل وال�سك واليقني 

وعرب ه������ذه املحطات وامل�س������ارات الفل�سفية 
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ياأخذنا يف النهاية على ب�ساط الفكر النقدي 

احلر اإىل مقامات جوهر احلقيقة ومنازلها، 

همية الكربى  وهذا كله يعني وي������دل على الأ

لبن������اء العقل النق������دي وال������روح النقدية يف 

ن�سان ويف الطالب ويف املريدين على حّد  الإ

�سواء. 

وه������ذا كله ياأخذنا اإىل الق������ول باأن تقانة 

الت�س������ال واملعلوماتي������ة يف جم������ال الرتبي������ة 

واملدر�س������ة ل ميكنها اأن تكون مفيدة ومثمرة 

ما مل ترتبط ارتباطا حيويا بالثقافة الروحية 

أثرنا همومه و�سجونه.  والفكر النقدي الذي ا

أية ممار�سة  وميكن التاأ�سي�س عل������ى ذلك اأن ا

تربوية تكنولوجية ل تقوم على تعزيز التفكري 

احلر اأو على املبادهات وال�تاأمل والنظر هي 

ممار�س������ة �سلبية �سارة بالطف������ل والطالب. 

وهذا يعني اأن التكنولوجيا يجب اأن تت�سافر 

مع الذكاء واأن تعزز قدرات الطفل والتلميذ 

على التاأمل والنظر. 

داب.  روح الثقافة: اجلمال واالآ

همية الكربى  ولوية والأ هل يجب اإعطاء الأ

لعملية اإيق������اظ اخليال عند الطفل من اأجل 

تنمي������ة ذكائه و�سعوره باحلري������ة وا�ستك�ساف 

احلقيق������ة والق������درة على التفك������ري الذاتي؟ 

أو املتعلم اأكرث قدرة  وه������ل هذا يجعل الطفل ا

على التحرر من ال�سعور بالق�سور وال�سعف 

واحلزن وال�ستالب والت�سلط؟ فمن املعروف 

اأن ملك������ة التخيل اأ�سيلة يف نف�س الطفل واأن 

التجربة اجلمالية تنزع اإىل احل�سور بطريقة 

ن�سان وهذا يتجلى يف  فطري������ة وعفوية يف الإ

احلب املتدفق للمو�سيقى وامليل الفطري اإىل 

ال�سعر والغناء والت�سوير. وهكذا فاإن الطفل 

أث������ر بالعامل ال������ذي يح�سنه عرب  غالب������اً ما يتا

فعاليات كونية تت�س������ف بالروعة واجلمال. 

لق������د اعتقد بودلري باأن اجلم������ال يلعب دوراً 

ن�سان، ويف  حيوياً يف التكوي������ن الأخالقي لالإ

مر يق������ول نيت�س������ة اإن احلق واخلري  ه������ذا الأ

ل������ن يتاآخيا اإل متحدي������ن يف اجلمال، وهذا 

يعن������ي اأن احلقيقة ل معنى لها اإل يف حلتها 

بداع وينه�س  اجلمالية. فاجلمايل ي�ستوحي الإ

به في�سمو بالفرد روحياً واإن�سانياً. 

فالذكاء كم������ا اأ�رصنا يغتذي عرب احلوا�س 

وي�ستوح������ي وجوده م������ن مع������ني التق�سيات 

اخلارجية التي توؤديها. فالفن يقدم لنا ن�سقا 

من املعاين والدللت الت������ي تن�ساأ يف الواقع 

املح�سو�������س الذي يتمي������ز بالغن������ى والتنوع، 

وهو الواقع الذي يغن������ي الذكاء عرب مقاربة 

ن�ساني������ة، فاجلمال الذي يفي�س  احلوا�س الإ

ن�ساين  يف معطي������ات الواق������ع الطبيع������ي والإ

يوقظ الروح ويلهم العبقرية ويحرك عنا�رص 

ب������داع العقل������ي والذهني. وه������ذا بديهي،  الإ

أوثان العبودية،  فالفن يوقظ العقل ويحطم ا

ن�سان اإىل حم������راب احلرية، ويف  وي�سم������و بالإ
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ه������ذا املقام يق������ول �سيلر، يف كتاب������ه ال�سهري 

ن�سان«: ل  »ر�سائ������ل يف الرتبية اجلمالي������ة لالإ

ن�سان اأن ي�سق طريقه نحو احلرية  ميك������ن لالإ

اإل ع������رب اجلمال، وهذا الق������ول �سنو القول 

الرائ������ع لنيت�سة »باأن احلق واخلري لن يتاآخيا 

اإل متحدي������ن يف اجلمال«. فاجلمال ي�ستنفر 

ن�سان اإىل الت�ساوؤل احلّر العبقري عن  عقل الإ

ن�سانية الكربى  الكون واحلياة والق�ساي������ا الإ

احلق واخلري والظلم والعدل وامل�ساواة. 

وم������ن الطراف������ة العلمي������ة اأن الدرا�سات 

العلمية تبني اأن منو الدماغ يرتبط جوهريا 

بعملية التحفيز اجلمايل والأخالقي، اأي من 

�سئلة احليوية التي يفر�سها اجلمال  خالل الأ

ح������ول الكون مبا ي�سج فيه من معاين. وهذا 

ما يذهب اإليه عامل البيولوجيا كري�ستيان دو 

ديف Christian de Duve، اإذ يرى باأن 

وىل با�ستثارة  منو الدماغ ياأتي بالدرج������ة الأ

احلوا�س، ول�سيما حا�سة ال�سمع وال�ستماع، 

بوين م������ع الطفل ت�سكل  فطريقة تعام������ل الأ

�سا�سي لعملية منو الدماغ والذكاء  املنطلق الأ

أن������ه اإذا اأردت اأن تنمي  لدي������ه، وهذا يعن������ي ا

عق������ل الطفل فاإنه يجب علي������ك اأن تتحدث 

غاين  اإليه منذ حلظة الولدة، اأن تغني له الأ

أذنيه،  واأن تدغدع������ه وتناجيه وتهم�������س يف ا

أو للتو اأن حتّفز ب�رصه  وم������ن ثم عليك لحقاً ا

لوان، وهذا يعني اأن  �سكال والأ باجلم������ال والأ

غنية  الدماغ ي�ستلهم ال�س������وت وال�سورة والأ

يف معادل������ة منائه وتطوره. وبالتايل فاإن هذا 

التحفي������ز ال�سمعي الب�رصي احل�سي �سي�سكل 

بال�������رصورة الدورة احليوية الت������ي توؤدي اإىل 

من������و الدم������اغ وتطوير احلي������اة العقلية عند 

الطف������ل. واإن������ك اإذ حترم الطف������ل من هذه 

ثارة احل�سية الب�رصية فاإن الطفل �سيعاين  الإ

من عاهة عقلية ويفتقر اإىل مقومات احلياة 

الذهني������ة ال�سحيح������ة، وتلك ه������ي النتيجة 

الت������ي ي�سل اإليها ديف عرب درا�ساته واأبحاثه 
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البيولوجية.

وتاأ�سي�سا على ما تقدم ميكن القول باأنه 

كلم������ا تنوعت امل�س������ادر ال�سمعي������ة الب�رصية 

أك������رث نباهة وذكاء. ولذا  كلما اأ�سبح الطفل ا

وانطالقا من ه������ذه احلقيق������ة العلمية فاإن 

املربني يعمدون، من اأجل تطوير وتنمية ذكاء 

الطف������ل، اإىل الرتكيز على اأهمي������ة التحفيز 

احل�س������ي ال�سمع������ي الب�������رصي، وهن������ا يجب 

العرتاف باأن الكم يف هذه ال�ستثارة احل�سية 

لي�س كافيا حيث يجب العناية والرتكيز على 

نوع وطبيعة هذه ال�ستثارة احل�سية النمائية، 

وهذا يعني البحث عن تنمية احل�س اجلمايل 

ثارة احل�سية  حتدي������دا، اأي الرتكيز عل������ى الإ

الب�رصية التي تت�سم بالروعة واجلمال، والتي 

م������ن �ساأنها اأن توقد يف الطف������ل ح�سا عقليا 

ن�ساين احلّر.  وذكاء ذهنيا يت�سم بطابعه الإ



ن�ساين يف الثقافة الكونية املعا�رصة؟ اأين اجلانب الإ

45 العـــــــــــــــــــدد  562    متـــــــــــــــــوز  2010

وهن������ا يج������ب األ جنه������ل اأهمي������ة حا�سة 

همية  اللم�س بو�سفها م�سدرا ح�سيا بالغ الأ

واخل�سو�سية، ومن هنا اأي�سا يجب اأن نقدر 

همي������ة الكبرية لتكنولوجيا املعلومات التي  الأ

تفي�س بالدلل������ة احل�سية الب�رصية. وهنا ل 

عالن عن احلاج������ة اإىل درا�سات  بد م������ن الإ

اأمبريقي������ة ح������ول التاأثري الفن������ي واجلمايل 

لتكنولوجيا املعلوم������ات يف عقل الطفل ويف 

ن�س������اين اجلم������ايل ول�سيما النمو  تكوينه الإ

الع�سبي للدماغ. 

ول ميكن اأن نكون يف دائرة املبالغة اإذا مت 

دب وال�سعر  همية الكربى لالأ التاأكيد على الأ

خرى التي تعتمد الكلمة يف بناء  والفن������ون الأ

بداعية. و�سبب  عقل الطفل وتاأ�سيل روحه الإ

همية وا�سح و�سهل املنال حيث يعرب  ه������ذه الأ

 Iris Murdoch عنه اإيري�������س ماردو�������س

كرث دقة  خري تعبري: »الكلمات هي الرموز الأ

ن�ساين  وحيوية املتاأ�سلة يف ن�سيج وجودنا الإ

ن�سانية كانت دائماً  وبالتايل فاإن حياتن������ا الإ

بالكلمات رهين������ة«، ولي�س غريباً هذا القول 

ن�ساين ل يقوم  املفعم باجلم������ال، فالتفكري الإ

أو باللغة. وجتدر  عرف������اً اأو علماً اإل بالكالم ا

�س������ارة يف ه������ذا اخل�سو�������س اإىل اأهمي������ة  الإ

داب يف اإيقاظ العقل واملعرفة عند الكائن  الآ

دب يعتمد الكلم������ة عن�رصاً  ف������الأ ن�ساين،  الإ

ذن  أ�سا�سياً يف تكوين������ه، والكلمة تخاطب الأ ا

قبل اأن تراها الع������ني، وهذه الكلمات حتمل 

يف طياتها �س������ذرات الفكر والعقل واحلكمة 

ن�سانية، وه������ي يف �سياق حركتها  واخلربة الإ

وتناغمها ت������وؤدي اإىل توليد امل�ساعر واإنها�س 

ن�سانية يف عقل  القي������م وبناء الجتاه������ات الإ

الف������رد ويف كيانه. فالكلم������ات رموز ت�سوغ 

املع������اين وتبني الفكر وتنه�س بالعقل وت�سكل 

يقاع������ات وال�سيغ  الوج������دان، وهنا تلعب الإ

�ساليب الفني������ة يف ت�سكيل الكلمات دورا  والأ

أو  كبريا يف بناء القدرة على التاأثري يف العقل ا

يف الوج������دان. فجمالية الكلمة و�سحرها قد 

ن�سان  يفوق حدود الت�سور يف بن������اء عقل الإ

لف������اظ واملع������اين وال������دللت  وروح������ه. فالأ

والكناية  وال�ستع������ارة  والبالغ������ة واخلطابة 

وال�سج������ع واملوازن������ة ت�س������كل اأدوات جمالية 

دب يف حفز النفو�س وتطهريها.  يوظفه������ا الأ

�سلوب  فعبقرية �سك�سبري بكاملها تكمن يف الأ

دب������ي ال�ساح������ر والفري������د ال������ذي اعتمده  الأ

يف توظي������ف الكلم������ات وا�ستنب������اط املع������اين 

وال������دللت و�سقلها يف حلل جمالية �ساحرة 

اأخ������اذة. فالكلمات ل ميكنها اأن تنف�سل عن 

التفك������ري وتاأثريه������ا يف تكوي������ن العقل يكون 

دائم������ا اأعظم اإذ ما �سقل������ت يف اأفران الفن 

أبدا  وبوتقات اجلمال. ول يوجد هناك �سي ا

دب اأو يحل حمله يف قدرته على  ي�ساهي الأ

خماطبة العق������ل وا�ستنفار مع������اين اجلمال. 
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دب كامل�سباح يطرد ظلمة النف�س وينري  ف������الأ

عتمة العقل فيظه������ر اأعماقه، وهكذا تكون 

دبية الكربى التي تنه�س بالروح  عم������ال الأ الأ

وت�سقلها. 

خ����امت����ة: اأي������ن ن���ح���ن م����ن ث��ق��اف��ة 

االبتذال؟ 

ن�سانية املعا�رصة روحها  تفقد الثقافة الإ

حتت مط������ارق العوملة وامليدي������ا وتكنولوجيا 

الت�سال، وتتحول اإىل ثقافة مادية م�سطحة 

مر يكمن  ل معنى فيها ول دللة، ويف هذا الأ

ن�ساين يف الثقافة. وعندما  م������وت اجلانب الإ

ن�سانية �ستكون  تفقد الثقافة روحه������ا فاإن الإ

ن ذلك يعني  يف خط������ر داه������م م�ستط������ري، لأ

فقدان املعنى والدلل������ة والقيمة يف الوجود 

ومن معاين الوجود. 

يف ظل م������ا ن�ساهده الي������وم من مظاهر 

ثقافية جمنونة تنفلت من عقالها، من اأحداث 

مرعبة وخميفة خملّة بالعقل والوجدان، يقف 

املرء يتاأمل مت�سائال ما الذي يحدث يف هذا 

العامل؟ ما الذي يج������ري يف هذا الكون؟ لقد 

أو �سبه جمنون: حروب  اأ�سبحنا يف عامل جمنون ا

جمنونة، قت������ل باملجان، انته������اك للحرمات، 

ن�سانية  عن������ف واإرهاب، ا�ست������الب كام������ل لإ

أينما كنت الي������وم ويف اأي مكان  ن�س������ان. وا الإ

نظرت �سرتى باأم عين������ك احلالة الغرتابية 

ن�سانية  املرعبة التي و�سلت اإليها الثقافة الإ

أبداً،  املعا�������رصة، وهي حالة ت������كاد ل ت�سدق ا

وكل ه������ذا يدّل على فق������دان الروح الثقافية 

دب والغن������اء والتمثيل واحلياة  يف الف������ن والأ

وال�سيا�سة والقت�س������اد. لناأخذ القرية اليوم 

م�س، عندم������ا تعود اإىل قريتك  ونقارنها بالأ

ن�س والعالقات  بعد طول غياب بحثا عن الإ

ن�ساني������ة التي عرفته������ا ف�ستجد كل ما من  الإ

ن�س  �ساأنه اأن يدفع������ك اإىل دائرة البوؤ�س ل الأ

ن�ساين حيث جتد نف�سك يف دائرة اغرتابية  الإ

ا�ستالبية فالنا�س يف خيامهم وغرفهم املغلقة 

رمبا وراء ال�سا�س������ات واحلوا�سيب يحت�سبون 

أن�سهم م������ع التكنولوجيا الغرتابية  حلظات ا

أو للم�ساعر اأو  ن�سان ا التي ل مكان فيه������ا لالإ

اأ�سبحت احلياة  ن�سانية. لق������د  العالقات الإ

مادي������ة انتهازية برغماتي������ة جمنونة ل قيمة 

ن�سانية،  أبدا للعالق������ات الوجدانية والإ فيها ا

فتجد نف�سك ومن حولك لقمة �سائغة للبوؤ�س 

والن�سي������ان والغرتاب. وعندم������ا ت�ساأل ملاذا 

هذا اجلفاء وه������ذا النف�سام وهذه العزلة؟ 

أيام زم������ان، و�سيخربك  �سيق������ال لك: كان������ت ا

املقربون اإلي������ك وكاأنك ل تع������رف لقد تغري 

م�س،  أنا�س اليوم غريهم بالأ العامل والنا�س، وا

و�سيق������ال لك بالعامية )كل واحد بحاله هذه 
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حوال( وتلك هي الثقافة املادية التي  هي الأ

ن�سان وعلبته بطريقة ل رحمة  ا�ستهلك������ت الإ

أو  أوثان العزلة والغرتاب. فالريف ا فيها يف ا

القرية التي يفرت�س بها اأن تكون اأجمل مكان 

ن�سان بني الطبيعة  ن�سان والإ للعالقة ب������ني الإ

ن�سان فقدت روحها اأي�سا، ومل يعد الريف  والإ

أو القري������ة قرية وذلك هو حال املدينة  ريفا ا

أو  أن������ت �ست�سعر هنا ا أنوارها، وا الت������ي فقدت ا

هن������اك يف املدينة والري������ف، ورمبا يف حنايا 

أو ب������ني اأح�سان اأ�رصت������ك يف غربة،  منزلك ا

أني�س ول  أن�س ول ا باأنك يف اجلحيم حيث ل ا

عالق������ات اإن�سانية ت�ستوحي الثقافة الروحية 

أيام زمان.  هذه التي عرفناها ا

لناأخ������ذ مثالً اآخر، وه������و قريب عجيب، 

ففي ماأ�س������اة هاييتي وزلزاله������ا املدمر، كان 

العامل ينظر حزناً اإىل املاأ�ساة، وكان كل اإن�سان 

يف الكون يتعاطف مع اأح������وال هوؤلء الب�رص 

الذين هزته������م كارثة كوني������ة. ولكن هاييتي 

ويف م�رصح م�سائبها ها هي جتد نف�سها قد 

حتولت اإىل �سوق نخا�سة مرعب يخطف فيها 

طفال وتختطف اأرواحه������م وتتم املتاجرة  الأ

أ�سواق رخي�سة تقودها  به������م وباأع�سائهم يف ا

ع�سابات اإجرامية ل ترحم. 

م�س القريب �ساهدنا وراأى النا�س ما  وبالأ

يفوق حدود قدرتهم على الت�سور والحتمال 

مل�ساه������د ال�سقوط والبت������ذال الثقايف، ففي 

حف������ل زواج جرت طقو�س������ه يف اأحد البلدان 

�سالمية، حدثت اأمور غريبة على  العربية الإ

ن�سانية، حيث ومن غري اأن يتوقع  ثقافتن������ا الإ

اأحد، تع������رى العري�سان واأكرث املعر�سني فجاأة 

اأمام امل������الأ وهم ي�سبون م������اء »الت�سامبانيا« 

الفاخر املثلّج على اأج�سادهم العارية بطريقة 

ه�ستريية اأمام النا�س والكامريات يف احتفال 

جنوين مهوو�س راق�س!!!! 

تل������ك ه������ي الثقافة التي فق������دت روحها 

عالن وو�سائل  ومعانيها، اإنها ثقافة امليديا والإ

الت�سال، ثقافة النح������الل والغرتاب التي 

ن�سان فيها  ا�ستباحت كل املع������اين فانحدر الإ

اإىل بهائمية جاحم������ة ونزوية �سارخة. وهذا 

أن������ه ل بد لل�سعوب  كله يدفعن������ا اإىل القول با

ن�ساني������ة من وقفة تتاأم������ل فيها يف دواعي  الإ

ن�س������اين للثقافة وال�سقوط  هذا النحدار الإ

املرع������ب للقيم، وقف������ة تاأم������ل وبحث ونظر 

ن�سانية الكيفيات التي ميكن  تتق�سى فيها الإ

أن�سها،  اأن يع������اد فيها ومعها للثقافة روحها وا

وما مل يكن هذا يوما فال�سالم على احل�سارة 

أمل يحن الوقت  خ������ري ا ن�س������ان. وال�سوؤال الأ والإ

لننظ������ر نحن العرب يف ثقافتن������ا وفيما هي 

ألي�س  آيلة اإليه يف ظل ثقافة ال�سوق وامليديا؟ ا ا

علينا اأن نت�ساءل اليوم كيف نواجه هذا املّد 
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اجلارف من النحالل الثقايف املرعب لثقافة 

فق������دت روحها وقلبها؟ كيف نح�سن ثقافتنا 

ون�سفي عليها طابع������ا روحيا يدفعها خارج 

تيار الجنراف وال�سقوط؟ 

واإذا كانت هناك من كلمة تقال يف مقام 

النهي������ار الروح������ي للثقافة فخ������ري خال�سة 

يف ه������ذا املقام جتد نف�سه������ا فيما جادت به 

أثناء  قريح������ة الفيل�س������وف الهندي طاغ������ور ا

داب عام 1913  ت�سلم������ه جلائزة نوب������ل يف الآ

حيث ق������ال »اإن احل�سارة املادية �ستخ�رص كل 

�سيء اإذا فقدت روحها، واأن الب�رصية �ست�سبح 

مهددة بالفناء يف ظل ج�سد بال روح وعندما 

ت�سبح احل�سارة بال قلب فاإنها �ستفقد اأهم 

)9(
مقومات احلياة والوجود.
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امنركي �سورين كريكيجارد  نَّ الفيل�سوف الدَّ
أ رِّخو الفل�سفة عل������ى ا

يتَّفق موؤ

�س الفل�سفة  �سِّ
أنَُّه موؤ آخ������ر على ا أَو بلفٍظ ا ل للفل�سفة الوجوديَّة، ا وَّ

ب الأ ه������و الأ

������ة. ومن بعده جاء الفال�سفة الوجودي������ون الذين خرجوا من معطفه  الوجوديَّ

باإقراره������م واعرتافهم، و�سارت الوجوديَّة بف�سله������م اأدروجة القرن الع�رشين 

ل�س������ن تلهج بهذه الفل�سفة وتُعنى بها  قلِّ نحو ن�سفه، اإذ �سارت الأ أَو عل������ى الأ ا

أبرز هوؤلء الفال�سفة الوجوديني مارتن  فكار. ومن ا بح������اث والأ را�سات والأ الدِّ

هيدجر وجابريل مار�سيل وكارل يا�سيربز وجان بول �سارتر وغريهم. 

باحث يف علوم الجتماع واأ�ستاذ جامعي.

 العمل الفني: الفنانة مي�سون علم الدين.
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ْغِم م������ن هذا التَّوافق يف   ولكن على الرَّ

ة الكثري  التَّ�أريخ للفل�سف������ة الوجوديَّة ف�إنَُّه ثَمَّ

رِّخني ودار�سي الفل�سفة الذين ح�ولوا 
من املوؤ

وىل للفل�سف������ة الوجوديَّة  اإرج�������ع الب������ذور الأ

اإىل مراحل مبك������رة من ت�ريخ الفكر الب�رشيِّ 

والفل�سفيِّ من������ه على وجه اخل�سو�ص. فثَّمة 

َة  ������ة اإىل �سق������راط، وثَمَّ من اأرج������ع الوجوديَّ

م������ن وجد له� جذوراً عن������د بع�ص الفال�سفة 

ري������ن العرب م������ن اأمث�ل املعري وابن  أَو املفكِّ ا

َة من َذَهَب  طفيل وابن ب�جة وغريه������م. وثَمَّ

يف اإرج�ِعه������� اإىل بع�ص من فال�سفة الع�سور 

أَو ب��سك�ل  وروبيَّة الو�سيطة مثل اأوج�سطني ا
الأ

كويني اأو غريهم. وهي يف جممله�  أَو توم� الأ ا

َ القبول  ْ
حم�ولت خ��سع������ٌة للنِّق��ص م� بَ������ني

� يكون  ح�������ص، وُربَّ ف�ص والدَّ والتَّ�أيي������د والرَّ

هري بوخن�سكي اأحد  الفيل�س������وف البولوين ال�سَّ

رج�عي، بل  �ه الإ اف�سني لهذا التِّ أبرز الرَّ ا

ى ذلك اإىل حدٍّ يك�د ينزع فيه ف�سل  اإنَُّه يتعدَّ

ي�دة عن كيري كيج�رد، فيقول: »يف مق�بل  الرِّ

نَّ 
أ د ا أل������وان �سوء الفهم هذه جميع�ً ف�إنَّ املوؤكَّ ا

ل اإلَّ   مل يت�سكَّ
ٌّ
الفل�سفة الوجوديَّة تيَّ�ٌر فل�سفي

ل من القرن الع�رشين امليالدي  وَّ
يف النِّ�سف الأ

ى  نَّ اأ�سوله ل تتعدَّ
أ يف احل�س�������رة الغربيَّة، وا

ر وظهر على  أنَُّه من� وتط������وَّ كي������ري كيج�رد، وا

ة مذاهب متباينٍة، واجلزء امل�سرتك  هيئة عدَّ

ى  فيما بينها هو وحده الذي ي�ستحقُّ اأن يُ�سمَّ

)1(
أنَُّه الفل�سفة الوجوديَّة«. عن حقٍّ با

يخت�������رص بوخن�سكي الفل�سف������ة الوجوديَّة 

يف جمموع������ٍة م������ن اخل�سائ�������س امل�سرتك������ة 

:
)2(

أبرزها ا

نَّ فل�سفة كلٍّ 
أ اأواًل: يتَّفُق الوجوديُّون على ا

أَو تنبع م������ن جتربٍة حيٍَّة معا�سٍة،  أ ا منهم تبدا

عب تعريفها  ى جتربًة وجوديًَّة. ومن ال�سَّ تُ�َسمَّ

تعريف������اً دقيقاً. ولذلك تختلف هذه التَّجربة 

من فيل�سوٍف اإىل اآخر. ومن ذلك على �سبيل 

املث������ال كانت جتربة يا�س������ربز اإدراك ه�سا�سة 

الوجود، وجترب������ة هيدجر هي ال�ّسرْيُ باجتاه 

املوت، وجتربة �سارتر هي الغثيان..

ئي�سيِّ  ثانيًا: مو�سوع البحث الفل�سفيِّ الرَّ

ى الوجود.  عند الوجوديِّني جميعاً هو ما يُ�َسمَّ

أَو حتديده  والوجود ا�سطالٌح ي�سعب تعريفُه ا

ريقة  يِّ حاٍل ه������و الطَّ
������ٍة، ولكنَُّه عل������ى اأ بدقَّ

ن�سان عند  ن�سان يف الوجود. والإ ة بالإ اخلا�سَّ

الوجوديِّني هو وحده ال������ذي يحوز الوجود. 

ولذلك نادراً م������ا ا�ستخدموا كلم������ة اإن�سان، 

ن������ا، الوجود، املوجود هناك،  ا قالوا: الأ واإمنَّ

ا يكون  املوجود من اأجل ذات������ه.. ولذلك ُرمبَّ

ن�سان ميلك وجوده  من اخلطاأ الق������ول اإنَّ الإ
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ن�سان هو  واب الق������ول: الإ وال�سَّ

هو وجوده.

ر الوجوديون  ثالث���ًا: يت�س������وَّ

الوجود على نحٍو ن�سٍط منخرٍط 

والوجود  ٍة.  م�ستم������رَّ فاعليٍَّة  يف 

ن�س������ان يخلق نف�سه بنف�سه  اأي الإ

������ة، ومبعنى اآخر ميكن  يف احلريَّ

ن�س������ان يف �سريورٍة  القول اإنَّ الإ

نَُّه دائم������اً غري مكتمٍل.  دائمٍة لأ

ولذل������ك ي�سحُّ القول اإنَّ الوجود 

ن�سان يخلق نف�سه بنف�سه. أَو الإ ا

ولك������ن اإذا ج������از اخت�س������ار 

الفل�سف������ة الوجوديَّة يف ه������ذه العجالة بهذه 

مها بوخن�سك������ي فاإنَّها ل  العنا�رص الت������ي قدَّ

أَو تقوميها  تكف������ي لتقومي الفل�سفة الوجوديَّة ا

�س للتَّعري������ف بالفل�سفة  يِّ بح������ٍث يخ�سّ
يف اأ

نَّها ت�ستحقُّ اأكرث من ذلك واأوفى.  الوجوديَّة لأ

والذي ي�سفع لنا الوقوف عند هذا التَّكثيف 

أنَّنا نريد الوقوف عند جتلِّيات  املخت�رص هو ا

الفل�سفة الوجوديَّة يف الفكر العربيِّ يف القرن 

الع�رصين من خالل جمموعٍة من جهات فعل 

التَّجلِّي.

خرى من  ������ة الأ فَّ اإذا م������ا انتقلنا اإىل ال�سِّ

نَّ 
أ ، وجدن������ا ا ������ط، اأي عاملن������ا العرب������يِّ املتو�سِّ

ة  ������اين من القرن الع�رصين وخا�سَّ النِّ�سف الثَّ

ابع والثَّامن، قد �َسِهَد هياماً  يف العقدين ال�سَّ

كبرياً بالفل�سف������ة الوجوديَّة واإقب������الً �سديداً 

عون النتماء اإليها من  عليها، وكرثة الذين يدَّ

ا املثقفني  أَو ُرمبَّ فني واأن�سافه������م ا أ�سباه املثقَّ ا

اث  منه������م ورافق ذلك اإقباٌل كب������ريٌ على الرتُّ

الوج������وديِّ ترجمًة وق������راءًة فرُتجمت الكثري 

م������ن الكتاب������ات الوجودي������ة  والكتابات عن 

الوجوديَّة.

ا يف جمال التَّاأليف يف الفكر الوجوديِّ  مَّ
أ ا

أو الفل�سف������ة الوجوديَّة يف العامل العربي فقد  ا

كان������ت هناك بع�������س اجلهود الت������ي ت�ستحقُّ 

�سادة. وقد تفاوتت ه������ذه اجلهود ما بنَْيَ  الإ
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الجته������اد يف الفك������ر الوج������ودي، وحماولة 

الجتهاد، واملناق�سة، والعر�س والتَّعريف.

أَو فل�سفٌة  يُّ فل�سفٍة ا
اإذا كانت الفل�سف������ة اأ

أَو تُْدَح�������سُ اإل بفل�سفٍة  بعينه������ا ل تُرف�������س ا

اأخرى فم������ن اجلائز القول اإنَّ الذين رف�سوا 

الفل�سفة الوجوديَّة رف�سوها بفل�سفٍة اأخرى، 

عمِّ لي�س������ت فل�سفًة  غل������ب الأ ولِكنَّه������ا يف الأ

عوبة مبكاٍن اأن نَُعدَّ  وجوديًَّة، ولذلك من ال�سُّ

. ولكن  ما �سبق اإ�سهام������اً يف الفكر الوجوديِّ

ا و�سط هذا  أَو املحتمل جدًّ بيعيِّ ا كان من الطَّ

�سهام غري القليل يف التَّعريف يف الوجوديَّة  الإ

م  ������ة من يقدِّ وقبوله������ا ورف�سها اأن يكون ثَمَّ

������ا اإىل الفكر الوجوديِّ بغ�س  اإ�سهاماً اإ�سافيًّ

النَّظ������ر، يف احتماليَّة الوجود، عن مدى هذا 

�سهام وقيمته وم�ستواه. الإ

�سه������ام العربيِّ  اأمامن������ا خم�سة مناذج لالإ

يف الفك������ر الوجوديِّ لكلٍّ منه������ا خ�سو�سيَّته 

حم������ن بدوي هو  وطبيعته وم������داه. عبد الرَّ

ب������ق التَّاريخي،  ل ه������ذه النَّم������اذج يف ال�سَّ وَّ
أ ا

ط������الق واأكرثها اأهميًَّة من  أبرزه������ا على الإ وا

�سهام يف الفكر الوجوديِّ يف العامل  ناحي������ة الإ

العربي. ولكن اإىل جانب بدوي وقفت بع�س 

جناز  خرى املتفاوتة يف طبيعة الإ النَّماذج الأ

وم������داه. ف������اإذا كان عادل الع������وا الفيل�سوف 

أب������داً انتماءه اإىل  خالق������ي املتميِّز مل يعلن ا الأ

الفل�سف������ة الوجوديَّة ول انبثاق������ه منها فقد 

اأعلن������ه اأحمد عبد احللي������م عطية فيل�سوف 

ا ي�سعب دح�س ما  ، وُرمبَّ
)3(

اأخالق وج������وديٍّ

�س تاأثُّر عادل العوا  ره عطيَّة اإذ ميكن تلمُّ قرَّ

بالفك������ر الوجوديِّ على نحٍو خا�سٍّ يف كتابيه 

 ،
)5(

 والتَّجربة الفل�سفيَّة
)4(

������ة خالقيَّ القيمة الأ

نَّ الدكتور الع������وا مل يعلن 
أ ْغِم م������ن ا عل������ى الرَّ

انتماءه للفكر الوجوديِّ ت�رصيحاً ول تلميحاً، 

د التَّبنِّي والنتماء  عالن يوؤكِّ نَّ مثل هذا الإ
لأ

مر يف اإط������ار التَّاأثُّر  وعدم اإعالن������ه يبقي الأ

نَّ درا�َسًة 
أ يِّ ح������اٍل اأظنُّ ا

أو التَّواف������ق، وعلى اأ ا

�س لذلك اأمٌر جديٌر بالهتمام. تُخ�سَّ

وكذلك تقريباً كان �ساأن عدنان بن ذريل 

������ة املتميِّزة التي مل تاأخذ  يف جتربته الفل�سفيَّ

را�سة، فهو كان  ه������ا بعد من الهتمام والدِّ حقَّ

م نف�سه يف فكره بو�سف������ه فيل�سوفاً واإن  يُق������دِّ

أَو  عه على نح������ٍو مبا�رٍص ا أو يدَّ مل يعلن ذل������ك ا

لنا ب������اأن ن�سعه بنَْيَ  آثاره تخوِّ �رصي������ٍح، ولكنَّ ا

أو باآخ������ر، بل اإن فكره هو  الفال�سفة مبعنى ا

له اأن يكون فيل�سوفاً. ولكنَُّه مل ينتم  الذي يخوِّ

اإىل الفل�سف������ة الوجوديَّة ومل يعلن انتماءه لها، 

م  أراد اأن يقدِّ أنَُّه ا ْغِم من ذلك يبدو ا وعلى الرَّ

أراد  اجته������اداً يف الفكر الوج������وديِّ اأكرث مما ا
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������ا يف كتابه: الفكر  م جه������داً معجميًّ اأن يق������دِّ

)6(
الوجودي عرب م�سطلحه.

عر العربي  ا ن������زار قباين عم������الق ال�سِّ مَّ
أ ا

عر  امقة يف ال�سِّ الذي ل ي�ساهى والقامة ال�سَّ

العامليِّ بج������دارة، فقد اأعلن انتماءه للفل�سفة 

الوجوديَّة واعتناقه فكرها، واإذا دخلنا العامل 

ا تاأثره بهذا  عري لنزار قباين وجدنا حقًّ ال�سِّ

، ول يقلُّ ظه������ور اللم�سات  التَّي������ار الفل�سفيِّ

������ة يف �سعره الغ������زيلِّ عنها يف �سعره  الوجوديَّ

������ا اإن بالغنا قلي������اًل اأمكننا  يا�س������ي، وُرمبَّ ال�سِّ

القول: اإنَّ �سعر نزار قباين ُكلّه لوحٌة وجوديٌَّة 

رائعٌة، ولِكنَّها وجوديَّة نزار قباين كما كانت 

هن������اك وجوديَّة �سارت������ر وهيدجر وغريهما. 

نَُّه نزار قب������اين العربي ولي�س �سارتر  ولكن لأ

الفرن�سي مل يكن له يف الغرب ما كان ل�سارتر 

ق. يف ال�رصَّ

أي�س������اً اأحد اأعالم الفكر  زكريا اإبراهيم ا

الوجودي العربي، ولكنَُّه اختلف عن �سابقيه 

أو فيل�سوفاً  َم نف�سه بو�سف������ه مفكراً ا باأنه قدَّ

 )7(
ة يف كتابه تاأمالت وجوديَّة وجوديًّا وخا�سَّ

َفْت الفكر  الذي اختل������ف عن الكتب التي َعرَّ

 ياأخذ 
ٌّ
أَو ناق�سته بكونه ن�سٌج فل�سفي الوجوديَّ ا

مببادئ الفكر الوج������وديِّ واإن كان بحدِّ ذاته 

حماولًة لها خ�سو�سيَّتها التي هي خ�سو�سيَّة 

زكريا اإبراهيم. واإىل جانب هذه املحاولة بل 

قبلها بنحو العق������د ون�سفه كانت له حماولٌة 

يف التَّعريف بالفل�سف������ة الوجوديَّة يف كتابه: 

 ال������ذي ي�سبه يف املبداأ 
)8(

الفل�سف������ة الوجوديَّة

حماولت معظم الفال�سفة الوجوديني الذي 

كتبوا للتَّعريف بالفل�سفة الوجوديَّة.

راٌت  مُّالت زكري������ا اإبراهيم ه������ي مذكَّ
تاأ

أَو يوميَّات يناق�س  رات ا يها ذاته مذكَّ يوميٌَّة يُ�َسمِّ

مليًّا م�سكالٍت فل�سفيًَّة وجوديًَّة 
فيها نقا�ساً تاأ

مثل الوجود والعدم والقيمة واحلياة واملوت 

م������ل وغريها.. ثُمَّ  عجاب والأ واحلا�������رص والإ

ه لبحث م�سكلة  يختم الكتاب بتذيي������ل يخ�سُّ

َ الوجود  ْ
العدم: ه������ل العدم موج������ود؟ بَ������ني

������ة الوجود والع������دم، جتربة  والع������دم، نظريَّ

الم، بنَْيَ العدم واحلريَّة.. الظَّ

الته الوجوديَّة يقرِّ بدايًة  مُّ
م������ة تاأ يف مقدِّ

نَّ ه������ذه التَّاأم������الت »لي�س������ت عل������ى طريقة 
أ ا

حرى خطرات  ا بالأ أَو هو�رصل واإمنَّ دي������كارت ا

، وعلى غرار 
)9(

عل������ى طريقة با�س������كال األن«

نَّ 
أ الفال�سفة الوجوديني يعلن زكريا اإبراهيم ا

مُّالت ذاتيَّة مل يكن يق�سد 
ما كتبه حم�������س تاأ

الٌت ذاتيٌَّة، فيقول: »ومل تكن  مُّ
نَّها تاأ ن�رصها لأ

ا  ًة للنَّ�رص، واإمنَّ �سل معدَّ هذه اخلطرات يف الأ

نْتُها يف  أو يوميَّات دوَّ رات ا كانت حم�������س مذكَّ
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ة من دون اأن يدور يف َخلَِدي  مفكرتي اخلا�سَّ

أنَّها قد ترى النُّ������ور! ول بدُّ يل من اأن  يوم������اً ا

رُت يف تدوين  أنَّني حينما فكَّ اأ�سارح القارئ با

أثِّراً بال �سكٍّ  خواطري الفل�سفيَّة فاإنَّني كنُت متا

������ر الوجوديِّ املعا�رص جابرييل مار�سيل  باملفكِّ

)10(
�ساحب اليوميَّات امليتافيزيقيَّة«.

أَو التَّفل�سف  واإذا كانت الفل�سفة الوجوديَّة ا

الوج������وديُّ باتِّف������اق الوجوديني، كم������ا اأ�رصنا 

أو يب������داأ من جتربٍة حيٍَّة  يف البداية، ينطلق ا

مر الذي  ِربًَة وجوديًَّة، الأ ������ى جَتْ معا�سٍة، تُ�َسمَّ

عب تعريفه������ا تعريفاً دقيقاً،  يجع������ل من ال�سَّ

لة اخت������الف هذه التَّجربة  ويعني يف املح�سِّ

م������ن فيل�سوف اإىل اآخر، ف������اإَّن زكريا اإبراهيم 

طار اإذ  ������ة يف هذا الإ م جتربته الوجوديَّ يق������دِّ

أنَُّه قد ل  أبادر فاأع������رتف با يق������ول: »ولِكنِّ������ي ا

 قوامه 
ٌّ
يك������ون يف يوميات������ي ترابٌط منطق������ي

مات، بل كلُّ ما  ا�ستخ������راج النَّتائج م������ن املقدِّ

فيه������ا قد ل يعدو حم������اولت قامت بها ذاٌت 

من اأج������ل ا�ستجالء معنى الوج������ود والتَّعبري 

�سلوب  ، وهذا هو الأ
)11(

عنه يف ملٍع وملحات..« 

الوجودّي يف التَّفكري والتَّفل�سف، وهو يختلف 

أراد اأن يكون وجوديًّا  بذلك عن بدوي الذي ا

باحثاً ر�سيناً اأكرث منه فيل�سوفاً وجوديًّا ميار�س 

وجوديَّته بعفويَِّته وتلقائيَِّته.

������ة يف  ويتاب������ع يف توكي������د جتربت������ه احليَّ

التَّفل�سف تاأكيداً لنتماء جتربته اإىل التَّجربة 

نَّ هذه 
أي�ساً باأ قرُّ ا الوجوديَّة فيقول: »واإنَّني لأ

،  ولكنَُّه يف  ات قد ل تخلو من تناق�سٍ املذكرَّ

 يبعد ع������ن تلك العمليَّة 
ٌّ
نظ������ري تناق�ٌس حي

ة الت������ي ل يكفي الفكر فيها  اقَّ وحيَّة ال�سَّ الرُّ

البح������ث عن نف�س������ه!.. واإذا كنت قد اأطلقُت 

مُّالت وجوديَّة 
على هذه اخلطرات ا�س������م تاأ

نَّها يف �سميمه������ا تعبريٌ عن جتربٍة  فذل������ك لأ

م������ن، واإن كنت ل  آناً م������ن الزَّ ������ٍة ع�ستها ا حيَّ

يِّ مذهٍب 
أُدخله������ا يف اإط������اٍر اأ أ�ستطي������ع اأن ا ا

)12(
وجوديٍّ بعينه«.

اإنَّ ع������دم ا�ستطاعته اإدخاله������ا يف اإطار 

يِّ مذه������ب وجوديٍّ بعينه هو اإرادةٌ اأكرث منه 
اأ

ا�ستطاعٌة، فهو الذي ل يريد اأن يدرجها يف 

ا ل�سيقه  ، ُرمبَّ يِّ مذهٍب فل�سفيٍّ وجوديٍّ
اإطار اأ

ا لتفكريه على  ������ة كما يقول، وُرمبَّ من املذهبيَّ

طريقة الفال�سفة الوجودي������ني الذين اأعلنوا 

أراد  نَُّه ا ا لأ معظمه������م رف�سهم املذهبيَّة، وُرمبَّ

ريقة الوجوديَّة، وقد  َم نف�سه على الطَّ اأن يقدِّ

اأعلن ذاته ما يوحي بهذه الحتمالت الثَّالثة 

ل والثَّاين،  وَّ
ًة منه������ا الأ وينب������ي عنه������ا وخا�سَّ

بل ل يختلف ع������ن الفال�سفة الوجوديني يف 

وح املذهبيَّة  ده على املذاهب والرُّ اإعالن مترُّ
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فة، فقال: »وحينما جتري على قلمي  املتطرِّ

أُْعِرَب  كلم������ة مذهٍب فاإنَّني ل اأملك �سوى اأن ا

دي على �ستَّى  ع������ن �سيقي باملذهبيَّة، ومت������رُّ

������َة عبارةٌ  ف������ة، واإذا كان ثَمَّ املذاه������ب املتطرِّ

أنَّني كنت ُقلْتَُها قبل �ساحبها  طاملا وددت لو ا

فتلك هي عبارة كيريكيجارد حني يقول: )اإنَّ 

أ�سبه ما يكون برجٍل  فيل�سوف املذهب له������و ا

ابتنى لنف�سه ق�رصاً �ساخماً ولكنَُّه ظلَّ ي�سكن 

)13(
كوخاً حقرياً اإىل جواره(«.

وح  د على املذاهب والرُّ ولكنَُّه اإذا كان مترَّ

ا من حتديد غاية  ������ة فاإنَُّه مل يجد ب������دًّ املذهبيَّ

نَّ انعدام الغاي������ة �سورةٌ من �سور 
فل�سفت������ه لأ

أبعد م������ا يكون عن  ������ة وهو ا املمار�س������ة العبثيَّ

������ة، ويف ذلك يقول: »الفل�سفة الواقعيَّة  العبثيَّ

الوجوديَّة الالمذهبيَّة ل تريد اأن ت�ستغني عن 

الوجود مهما كان من تناق�سه وغمو�سه، بل 

أنَُّه مهما كان  هي ترى على العك�س من ذلك ا

و�س التي ل هوادة  من اأمر تلك احلرب ال�رصَّ

أو بنَْيَ الكوجيتو  فيها بنَْيَ الفكر والوج������ود، ا

والكينون������ة، فاإنَُّه ل بُدَّ لنا م������ع ذلك من اأن 

أ�ستغفر  نح������اول النَّفاذ اإىل �سمي������م الوجود! ا

اهلل! فنحن كائنون منذ البداية يف قلب هذا 

أنَُّه ل بُدَّ لنا من اأن  الوج������ود، وكل ما هنالك ا

وابط  أنف�سنا لكي ن�ستك�سف تلك الرَّ نعود اإىل ا

امليتافيزيقيَّة العميقة التي تو�سل جذورنا يف 

)14(
اأعماق هذا الوجود العام«.

كرث متثي������اًل للوجوديَِّة يف العامل  الَعلَ������ُم الأ

ى  العرب������يِّ الذي ي�ستح������قُّ بج������دارٍة اأن يُ�َسمَّ

حمن بدوي الذي كانت  فيل�سوفاً هو عبد الرَّ

له جهوٌد جليل������ٌة يف الفكر العربيِّ يف القرن 

الع�رصي������ن، وكانت له اإ�سهامات������ه املتميِّزة يف 

الفل�سفة الوجوديَّة، الت������ي كان يعلن انتماءه 

َف بنف�سه يف  الفك������ريَّ لها، بل اإنَُّه عندما َعرَّ

أ التَّعريف بقوله: اإنه  مو�سوعة الفل�سفة ب������دا

ٌخ للفل�سفة، فل�سفته  رِّ
، وموؤ »فيل�سوٌف م�رصيٌّ

أه  اه الذي بدا هي الفل�سفة الوجوديَّة يف الجتِّ

. وقد و�سع ب������دوي نحو مئتي 
)15(

هيدج������ر«

َ تاأليٍف وترجم������ٍة وحتقيٍق يف  ْ
كتاٍب ما بَ������ني

خمتلف ميادي������ن الفل�سفة ومو�سوعاتها، كان 

ن�سيب فل�سفت������ه الوجوديَّة خم�سة كتب على 

قلِّ هي: الأ

1- م�سكلة املوت يف الفل�سفة الوجودية- 

)16(
1941م.

2- الزمان الوجودي- 1945م.)17(

������ة يف الفك������ر  ������ة والوجوديَّ ن�سانيَّ 3- الإ

العربي- 1947م.

������ة-  4- درا�س������ات يف الفل�سف������ة الوجوديَّ

1961م.
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5- هل ميكن قيام اأخالق وجوديَّة.

نَّ اخلطوط 
أ وير�سدن������ا بدوي ذات������ه اإىل ا

������ة ملذهبه الوجوديِّ ميكن ا�ستخال�سها  العامَّ

ئي�سيني اللذين هما مو�سوعا  من بحثي������ه الرَّ

كت������وراه وهم������ا  ر�سالتي������ه للماج�ست������ري والدُّ

مان  م�سكلة املوت يف الفل�سفة الوجوديَّة والزَّ

)18(
الوجودي.

������َة التَّ�ساوؤل  يق������رُّ بدوي بداي������ًة م�رصوعيَّ

ال������ذي يخامر كلَّ من ي�سم������ع عبارة: م�سكلة 

 : قلِّ امل������وت، بقوله بينه وبنَْيَ نف�س������ه على الأ

أنَُّه من  وهل للم������وت م�سكلة؟ ولذلك يج������د ا

وري البدء بتحديد معنى كلمة م�سكلة،  ال�رصَّ

م نظرًة اإجماليَّة للموت، َحتَّى يكون  واأن يقدِّ

مبقدوره احلديث يف م�سكلة املوت.

�سكال  َ الإ ْ
أ ب������دوي بالتَّميي������ز بَ������ني يب������دا

فة التي تطلق  �س������كال هو ال�سِّ وامل�سكلة، فالإ

 ، عل������ى �سيٍء يحتوي يف داخل������ه على تناق�سٍ

�سكال على ب�ساط  وامل�سكلة هي و�سع هذا الإ

أَو هي  ، ا البحث من اأجل الو�سول فيه اإىل حلٍّ

مل الذي يُْحِدثُُه هذا  عور بالأ كما يق������ول: »ال�سُّ

ابعِّ  �سكايلُّ. وبوجوب رفع هذا الطَّ ابع الإ الطَّ

�سكالية  �سكايلِّ واإزالت������ه، اإنَّها تتبع هذه الإ الإ

يف ذاتها اأولً، ثُمَّ حماول������ة تف�سريها تف�سرياً 

يء امل�سكل وجوهره«. ي�سدر عن طبيعة ال�سَّ

ثُ������مَّ ي�س������ُل اإىل تطبي������ق ه������ذا التَّماي������ز 

أنَُّه يتَّ�سف  وخ�سو�سيَّاته على امل������وت ليجد ا

�سكال. اإذ يالحظ: اأولً ب�سفة الإ

أواًل: من النَّاحية الوجوديَّة هو فعٌل فيه  ا

ق�ساءٌ على كلِّ فعل. 

ثاني���ًاَ: ه������و نهاية للحي������اة مبعنيي بلوغ 

الغاي������ة والكم������ال، وانقطاع اإم������كان حتقيق 

ق، وهما  مكاني������ات وبقائها م������ن دون حتقُّ الإ

معنيان متناق�سان.

أنَُّه اإمكاني������ة معلَّقة، اأي ل بد اأن  ثالث���ًا: ا

يقع يوم������اً ما. وهذا اليق������ني الذي ل �سبيل 

مطلقاً لل�سكِّ فيه.

ٌّ كليًَّة مطلقة من 
رابع���ًا: املوت حادٌث كلي

 جزئيًَّة مطلقة من 
ٌّ
 �سخ�س������ي

ٌّ
جه������ة، وجزئي

ناحية اأخرى؛ فالكلُّ فانون )كل اإن�سان فان(، 

ولكن كالًّ منا ميوت وحده، وحده فقط، ول 

بدَّ اأن ميوت ه������و نف�سه، ول ميكن اأن ميوت 

اأحٌد غريه بدلً عنه.

�سكال احلقيقي  هنا تتَّ�سح امل�سكلة اإذ الإ

م������ن ناحية املعرفة يكم������ن يف التَّناق�س بني 

العارف واملعروف، املراد معرفته هو املوت، 

 ل ميكن اأن يلج اإىل موت غريه، 
ٌّ
والعارف حي

خرين هو معاي�سة  وكلُّ ما يعرفه عن موت الآ

������ى يعرف ل بدَّ اأن  آث������ار خارجيَّة فقط، وَحتَّ ا
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مي������وت هو نف�س������ه، واإذا م������ات ل ميكنه اأن 

أ هنا  ي������درك ول اأن ينقل اإدراكه. ولذلك يبدا

بيل اإذن اإىل اإدراك حقيقة  التَّ�ساوؤل: »ما ال�سَّ

املوت؟«.

نَّ 
أ ر ب������دوي ا بع������د ه������ذا التَّو�سيح يق������رِّ

�سكال �سار وا�سحاً وهو موجود يف م�ساألة  الإ

املوت. ويت�ساءل: »فمتى ي�سبح املوت م�سكلة 

اإذن؟«.

يجيب بدوي قائاًل: »يكون املوت م�سكلًة 

ن�سان �سع������وراً قويًّا وا�سحاً  حينم������ا ي�سعر الإ

�سكال  �سكال. وحينم������ا يحيا هذا الإ بهذا الإ

يف نف�س������ه بطريق������ٍة عميق������ٍة، وحينما ينظر 

اإىل امل������وت كما هو ومن جهة  اإ�سكاليَّته هذه 

ويح������اول اأن ينف������ذ اإىل �������رصِّه العميق ومعناه 

قيق من جهة كونه ذاتاً م�ستقلًَّة«. الدَّ

نَّ حتقي������ق ذل������ك كلّه 
ي������رى فيل�سوفن������ا اأ

أ�سياء  اتية وا أ�سياء من النَّاحي������ة الذَّ يقت�سي ا

اأخرى من النَّاحية املو�سوعيَّة.

من النَّاحية الذاتيَّة يقت�سي ملن ميكن اأن 

خ�سيَّة  ي�سري املوت عنده م�سكلة ال�سعور بال�سَّ

عور ل  ������ُه من دون هذا ال�سُّ نَّ والذاتيَّة اأولً، لأ

 
َّ
�سلي اب������ع الأ ن�س������ان اإدراك الطَّ ي�ستطي������ع الإ

 �رصف، 
ٌّ
أنَُّه �سخ�سي اجلوهريَّ للموت، وهو ا

ول �سبيل اإىل اإدراك������ه اإدراكاً حقيقيًّا اإل من 

أنا اخلا�س. أنَُّه موتي ا جهة ا

بعد مناق�سٍة م�سهبٍة لهذه الفكرة وتنوُّعات 

ظهوره������اً عند الفال�سفة ينتق������ل اإىل ربطها 

خ�سيَّة  بفكرٍة اأخرى هي احلريَّة، ففكرة ال�سَّ

تقت�سي بدورها فكرة احلريَّة؛ فال �سخ�سيَّة 

حيث ل حريَّة، ول حريَّة حيث ل �سخ�سيَّة. 

بط من ناحيتني: ويبنيِّ بدوي هذا الرَّ

������ة اإذا مل توج������د  وليَّ
������ُه ل م�سوؤ أنَّ وىل: ا االأ

وليَّة اإذا مل توجد احلريَّة، 
خ�سيَّة، ول م�سوؤ ال�سَّ

خ�سيَّة اإذن اإل مع احلريَّة. فال وجود لل�سَّ

نَّ احلريَّة ه������ي الختيار، ول 
أ الثاني���ة: ا

اختيار اإل بالنِّ�سبة اإىل �سخ�سيٍَّة مُتَيِّز.

وي�سل من ذلك اإىل النَّتيجة التي يجتمع 

نَّ املوت 
أ عليها الفال�سف������ة الوجوديون وهي ا

يقت�سي احلريَّة. واملحاكمة التي ا�ستند اإليها 

يف الو�س������ول اإىل هذه النَّتيجة هي: اإذا كانت 

خ�سيَّة تقت�سي احلريَّة، واملوت يقت�سي  ال�سَّ

خ�سيَّة، فاإنَّ املوت يقت�سي احلريَّة. وعن  ال�سَّ

طريق هذا الرتباط بنَْيَ احلريَّة واملوت من 

ية واخلطيئة من جهٍة ثانيٍة  جه������ٍة وبنَْيَ احلرِّ

كان الرتباط بنَْيَ اخلطيئة واملوت.

وم������ن النَّاحية املو�سوعيَّة فقد ق�سد بها 

نَّ الوج������ود يقت�سي 
أ بدوي �������رصورة اإدراك ا

بطبيعت������ه التَّناهي َحتَّى ميك������ن اأن ينظر اإىل 

أنَُّه عن�رص  أ�سا�س ا املوت نظ������رة حقيقيَّة على ا
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ٌن يف الوجود، واإلَّ فاإنَّ املوت لن يكون له  مكوِّ

ا  ن�سان اإىل الوجود، واإمنَّ مكاٌن داخل نظرة الإ

مر  �سيكون �سيئ������اً عر�سيًّا ميكن اإغفاله، والأ

أبداً. لي�س كذلك ا

ى اإليها هذا التَّمييز هي  دَّ
أ امل�سكلة الَّتي ا

التَّدقيق يف طبائع وجهات النَّظر اإىل املوت، 

ومنه������ا مثاًل الفريق ال������ذي يجعل من املوت 

أَو نقي�ساً لها، ولذلك ردَّ عليهم  ا للحياة ا �سدًّ

نيت�سه قائاًل: »حذار اأن تقول اإنَّ املوت م�سادٌّ 

للحي������اة«، ويتابع بدوي معلِّق������اً: »ولكن كيف 

بي������ل اإىل جعل املوت جزءاً من احلياة؟«.  ال�سَّ

ثُمَّ يتاب������ع فيل�سوفنا يف تبي������ان جوانب هذه 

نَّ 
أ أبعادها و�سالتها لي�سل بنا اإىل ا امل�سكلة وا

امل�سكلة احلقيقيَّة للموت هي م�سكلة تناهي 

������ا. وليخل�س يف النتيجة اإىل  الوجود جوهريًّ

نَّ املذه������ب الفل�سفي يف امل������وت مل يقم بناوؤه 
أ ا

بعد، وما بقي علي������ه هو اإقامة هذا املذهب 

أو  أ�سا�س الربنامج ال������ذي ر�سمه، ا كلِّه عل������ى ا

أ�سا�ٍس اآخر يتناول املوت من جهة كونه  على ا

�سعاع يف  مركز التَّفكري الفل�سف������يِّ ونقطة الإ

النَّظر اإىل الوجود. ولي�سل اإىل القول:

������ور احل������ايل من اأط������وار احل�سارة  »الطَّ

الغربيَّة ي������وؤذن بوجوب قيام ه������ذا املذهب، 

أذان  ������ُه ط������ور نهاية ه������ذه احل�س������ارة وا نَّ لأ

. وطور النِّهاية يف 
)19(

بقيام ح�سارة جدي������دة

ور ال������ذي ي�سود فيه  احل�س������ارة هو ذلك الطَّ

وج������دان الليل بدلً من قان������ون النَّهار الذي 

م يف اأطوار النُّمو والنُّ�سوج للح�سارة،  يتحكَّ

ووج������دان الليل يتعلق دائماً باجلانب املظلم، 

جان������ب الفناء، ومن اأجل ه������ذا يجعل مركز 

تفكريه يف امل������وت«. وليختم ذلك بقوله: »اإلَّ 

نَّ جع������ل امل������وت مركز التَّفك������ري يف الوجود 
أ ا

نَّ روح 
يوؤذن اأي�ساً مبيالد ح�سارٍة جديدٍة، لأ

احل�س������ارة ت�ستيقظ يف اللحظ������ة التي تتجه 

اهاً يك�سف لها  فيها بنظرها اإىل امل������وت اجتِّ

نَّ منطق احل�سارة يوؤذن 
عن �رصِّ الوجود. فكاأ

بوجوب قيام هذا املذهب اجلديد اليوم«.

واإذا كان يف ه������ذه اخلامت������ة نف�ٌس قويٌّ 

وح املطلق،  أنفا�س هيجل يف تلب�������س الرُّ م������ن ا

خرية التي يقول  فاإنَُّه يف العبارة اخلتاميَّة الأ

وليَّة يف اإقام������ة هذا املذهب 
فيه������ا: »وامل�سوؤ

������ٌة مزدوجٌة. فم������ن ذا الذي يريد اأن  وليَّ
م�سوؤ

������ة؟«، يقتب�س نََف�َس ابن  وليَّ
ل هذه امل�سوؤ يتحمَّ

ر كثرياً مث������ل هذه العبارة  خل������دون، الذي كرَّ

التي يلقي به������ا اأعباء متابع������ة امل�سوار على 

تني، على تالمذته، ولكن كما خيب قدمياً  الآ

املعا�رصون والالحقون ظنَّ عبد الرحمن بن 

خلدون، كذلك خاب ظنُّ عبد الرحمن بدوي 
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الذي لق������ي التَّجاهل واجلحود والنُّكران من 

معا�رصيه.

 ، م������ان الوجوديِّ فاإذا م������ا انتقلنا اإىل الزَّ

ن  وجدنا ب������دوي يقول اإنَُّه هو ال������ذي يت�سمَّ

أ بالتَّمييز بنَْيَ  فل�سفته الوجوديَّة. وفي������ه يبدا

نَّ 
أ نوعني م������ن الوجود، بعد النط������الق من ا

غاي������ة املوجود اأن يجد ذات������ه و�سط الوجود، 

، وكالهما  ونوعا الوجود هما املطلق واملعنيِّ

ا املطلق  مَّ
أ ة مع������اٍن. ا فيم������ا يرى يطلق بع������دِّ

فيمتاز مبيزات ثالث:

أع������مُّ التَّ�سوُّرات َحتَّى اإنَُّه  اأولها: ت�سوُّره ا

ليعلو على املقولت نف�سها.

نَّ احلدَّ 
، لأ ن يحدَّ أنَُّه غري قابٍل لأ ثانيها: ا

������ا يتمُّ باجلن�س والف�س������ل وفكرة الوجود  اإمنَّ

يِّ جن�س، ما دام������ت اأعم 
لتدخ������ل حت������ت اأ

.
ٌّ
�سياء، ولي�س لها يف ذاتها ف�سل نوعي الأ

. يَّ تعنيُّ
أنَّها غري متعيِّنة اأ ثالثها: ا

ومن �ساأن ه������ذه اخل�سائ�س الثالث كما 

يَّ فكرة وا�سحٍة 
ُم لنا اأ أنَّها ل تقدِّ يرى بدوي ا

عن الوجود. وهذا ما كان با�ستمرار م�سدر 

نَّ الوجود 
أ �سكال يف فك������رة الوجود، ذلك ا الإ

ا الوجود  املطلق لي�س وج������وداً حقيقيًّا، واإمنَّ

أَو املعني هو وج������ود الفرديَّة، اأي  احلقيق������ي ا

النَّوع الث������اين من الوج������ود، واملوجود العني 

كائ������ٌن على ثالث������ة اأنحاء: وج������ود املو�سوع، 

ات، والوجود يف ذاته. وقد رف�س  ووجود الذَّ

ات اإىل املو�سوع  الدكت������ور بدوي اأن يردَّ ال������ذَّ

������ة، كما رف�������س يف الوقت  كم������ا فعلت املاديَّ

ات كما فعلت  ذاته اأن يردَّ املو�س������وع اإىل الذَّ

ات ل ميكن  نَّ وجود الذَّ
أ نَُّه ي������رى ا املثاليَّة، لأ

اأن يفهم م�ستقالًّ عن عامل املو�سوعات الذي 

ات اإمكانيَّاته������ا عن طريق  ق ال������ذَّ في������ه حتقِّ

خرى يف �سبيل  وات الأ الفعل وا�ستخ������دام الذَّ

هذه التَّحقيق.

وبع������د مناق�س������ٍة م�سهبٍة ومزي������د تدقيٍق 

 
َّ
نَّ الوجود احلقيقي

أ و�سبٍط ي�سل بدوي اإىل ا

نَّ 
ات هو الوجود املاه������وي، لأ �سي������ل لل������ذَّ الأ

ات وبنَْيَ نف�سها.  ل������ة فيه تكون بنَْيَ ال������ذَّ ال�سِّ

ويطلق على هذا الوج������ود احلقيقيِّ ت�سمية 

�سيل  ن������ا؛ الوجود الأ أَو الأ ������ة املطلقة ا الفرديَّ

أف������كاري واأفعايل.  ال������ذي اأ�سدر عنه يف كلِّ ا

نَّ الوجوَد احلقَّ هو هذا 
أ ر ا وعلى ذلك يق������رِّ

ا الوج������ود املو�سوعي  مَّ
أ ات������ي. ا الوج������ود الذَّ

أك������ون فيه مالكاً  نَّني ل ا فه������و وجوٌد زائٌف لأ

�سي������اء مالكة يل.  لذات������ي ِبَقْدِر م������ا تكون الأ

ر بدوي  خرية يقرِّ وبناًء على ه������ذه الفكرة الأ

ف يف مرتبة الوجود يتنا�سب تنا�سباً  نَّ ال�رصَّ
أ ا

�سياء/ املو�سوعات،  عك�سيًّا مع الت�سال بالأ



الوجودية العربية بني بدوي وزكريا اإبراهيم

العـــــــــــــــــــدد  562    متـــــــــــــــــوز  602010

ق������وط ياأتي من الت�سال باأكرب عدٍد من  وال�سُّ

املو�سوعات.

حيح للوجود  ولكن َحتَّى يكتمل الفهم ال�سَّ

������ُه زماين يف جوهره  أنَّ ل ب������دَّ اأن »يفهم على ا

وطبيعت������ه. وتبع������اً لهذا ف������اإنَّ كّل ما يتَّ�سف 

مانيَّة«.  ب�سف������ة الوجود ل بدَّ اأن يت�سف بالزَّ

وليخل�س بعد مناق�سٍة م�سهبٍة اإىل جملٍة من 

النَّتائج هي:

، وزماٌن 
ٌّ
مان نوعان: زماٌن فيزيائي 1- الزَّ

مان الوجودي.  هو الزَّ
ٌّ
ذاتي

مان مرتبطة متام الرتباط  2- م�سكلة الزَّ

مب�سكلة الوجود بوجٍه عام.

3- الوج������ود وج������ودان: وج������ود ذات هو 

احلقيقي، ووجود مو�سوع.

مكان هما املقولتان اللتان  4- الواقع والإ

يتعني بهما الوجود.

وىل لوجود  ف������ة الأ ������ة هي ال�سِّ 5- احلريَّ

الذات.

ة الوج������ود لنف�سه هي امل�سلمة  6- ُم�َساقَّ

. وىل لكلِّ مذهٍب وجوديٍّ الأ

7- فكرة التَّوتُّر هي التي يجب اأن ت�سود 

كلَّ نظرة وجودية اأخالقيَّة.

8- لي�س العق������ل املنطقي امللكة الوحيدة 

دراك حقيقة الوجود احلي. لإ

������ب بدوي بع������د ه������ذه النَّتائج على  ويعقِّ

عور بالوج������ود ل يكون قويًّا  الف������ور: »اإنَّ ال�سُّ

د  نَّ الفكر املجرَّ
د لأ عن طريق الفكر املج������رَّ

انتزاٌع للنف�س من تيَّار الوجود احليِّ وانعزاٌل 

يف مملكة اأخرى تذهب منها احلياة املتوتِّرة 

ة، ول ي�سودها فع������ٌل وحركٌة، بل �سيٌغ  احلادَّ

خارجيَّة عن الوجود احليِّ ل تنب�س بدمه«.

ع������ور اإذن؟ يجيب  فكي������ف يتمُّ ه������ذا ال�سُّ

ا يف حالة  عور »يت������مُّ حقًّ نَّ هذا ال�سُّ
ب������دوي باأ

الفع������ل الباط������ن املن�سب اأظف������اره يف احلياة 

امل�سطرب������ة، يف حالة التَّجرب������ة احليَّة التي 

ت�ستطيع فيها اأن تكون عل������ى اتِّ�ساٍل مبا�رٍص 

بالوجود يف توتره«.

ا  ولك������ن ما ه������و الوجود يف توتُّ������ره؟ ُرمبَّ

ة لجتهاد بدوي.  وجه املهمَّ يكمن هنا اأحد الأ

دراك  نَّ الوجدان ع������املٌ لالإ
أ اإنَُّه ينطل������ق من ا

دراك العقلي.  يختل������ف متاماً ع������ن ع������امل الإ

دراك  نَّ هذا الأخري يف خدمة عامل الإ
أ ويرى ا

دراك بو�ساطة الوجدان يتمُّ  . والإ الوج������داينِّ

ة تختل������ف متاماً عن  وفق������اً ملق������ولت خا�سَّ

مقولت العقل التي مل يعن الفال�سفة بغريها 

ن، اأي َحتَّى اكت�ساف بدوي مقولت  ������ى الآ َحتَّ

الوجدان الت������ي ي�سنفها يف لوحتني ت�سنيفاً 

�سل ويقابله بالنَّقي�س  أ بالأ تقابليًّا جدليًّا يبدا
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وينتهي بالوحدة املتوتِّرة، والتوتُّر يعني قيام 

أَو  املتقابل������ني معاً يف وحدة ل يتخلَّلها �سكون ا

توقف، على النحو التَّايل:

عاطفة

قلقحبتاأملاأ�سل

طماأنينةكراهية�رصورمقابل

وحدة 

متوترة

حب كارهتاأمل �سار

قلق 

مطمئن

اإرادة

تعايلطفرةخطراأ�سل

تهابطموا�سلةاأمانمقابل

وحدة 

متوترة

خطر 

اآمن

طفرة 

مت�سلة

تعاٍل 

متهابط

تبدو هذه التَّ�سنيفات م�سطنعًة ومفتقرًة 

اإىل النتظام املنا�سب الذي يوؤدِّي اإىل النَّتائج 

التي خل�س اإليه������ا بدوي يف الوحدة املتوتِّرة 

أَو نتيجة العالقة اجلدليَّة  التي هي خال�سة ا

نَّ تقرير 
أ �سل واملقاب������ل. ناهيك عن ا بنَْيَ الأ

�سناد  �س������ل واملقاب������ل اأمٌر بحاج������ٍة اإىل الإ الأ

�سل هو اخلطر  ثبات فلماذا مثاًل كان الأ والإ

مان؟ وملاذا كان������ت الوحدة املتوتِّرة  ولي�س الأ

أَو  من اخلطر ا من ولي�س الأ منهما اخلطر الآ

مان اخلطري؟ ومثل ذل������ك ميكن اأن يقال  الأ

على كلِّ وحدٍة متوتِّرٍة واأ�سلها وما يقابل هذا 

�سل. الأ

نَّ 
أ كت������ور بدوي ق������د اأدرك ا نَّ الدُّ

أ يب������دو ا

أ يقوم  ت�سنيفيه هذي������ن وهما واحٌد يف املبدا

ٍة ومتخلخلٍة، ولذلك ا�سطر  على اأر�سيٍَّة ه�سَّ

للدخول يف عمليٍَّة تو�سيحيٍَّة لهذا التَّ�سنيف 

نَّ كلمة اأ�سل 
أ ترتك������ز على وجوب مالحظة »ا

نَّ املقولة املقابلة م�ستَّقة منه 
أ ل يُق�سد منها ا

�سل واملقابل  أَو متفرع������ٌة عنه، بل كالًّ من الأ ا

خر، مما يتبنّي  ٌد لالآ اإيجابي، وكالهم������ا حمدِّ

د  بو�سوٍح يف الوح������دة املتوتِّرة التي فيها توؤكِّ

رفني املتقابلني بكلِّ ما فيهما  اإيجابيَّة كال الطَّ

«. ثُمَّ يحاول تبيان كلَّ زوج  من نفوٍر وتناق�سٍ

�س������ل ومقابله ووحدته املتوتِّرة من اأن  من الأ

ي�ستطيع اإزالة اللب�س يف ا�سطناع التَّ�سنيف 

نَّ التَّ�سنيف 
������ة. لأ ومعاي������ريه املتخلخلة اله�سَّ

مات  ظلَّ قائماً على تقدمي النَّتيجة على املقدِّ

مات على اإثبات هذه النَّتيجة.  مع عجز املقدِّ

ح  بل َحتَّى لو ا�ستطاع ب������دوي اأن يزيل بال�رصَّ

م�سوِّغات النَّقد فاإنَّ �سورة التَّ�سنيف وحدها 

قناع مبا يريد قوله. تظلُّ عاجزًة عن الإ

 َ من خ������الل لوحتي املق������ولت هاتني بنَيَّ

ب������دوي ارتب������اط كلِّ مقولٍة بحال������ٍة زمانيَّة. 

وتابع قائاًل: »وم������ا دام كلُّ وجوٍد فعاًل، وما 

مان، فكلُّ  دام كلُّ فعٍل يقت�س������ي التَّزمن بالزَّ

مان«. ومن ثمَّ فال وجود  وجوٍد متزم������ٌن بالزَّ
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مان  ر خارج الزَّ مان، وكلُّ وجوٍد يُتَ�سوَّ اإل بالزَّ

وجوٌد موه������وٌم، وم�سدر القول بوجوٍد خارج 

ن�س������ان للق�ساء على  م������ان حماولٌة من الإ الزَّ

م������ان. ومهما يك������ن من اأمر،  اجل������زع من الزَّ

ح�سبما يرى بدوي، فاإنَّ كلَّ اإحالٍة اإىل وجوٍد 

غري زماينٍّ اإحالٌة اإىل الال�سيء.

مان  وينته������ي اأخرياً من بيان������ه طبيعة الزَّ

اإىل الك�سف عن حقيقتني رئي�سيتني:

مان،  مان وبالزَّ وىل: ل وجود اإل مع الزَّ االأ

مان، وهذا ما  ٌن بالزَّ وكلُّ موجوٍد ل بُدَّ متزمِّ

ي�سميِّه بدوي بتاريخيَّة الوجود.

مان مكيٌَّف  آنات الزَّ آٍن م������ن ا الثاني���ة: كلُّ ا

مانيَّة اإذن  ، فالزَّ بطابٍع اإراديٍّ عاطفيٍّ خا�سٍّ

كيفيَّة.

ة ملذهب بدوي  هذه هي اخلطوط العامَّ

الوجودي اجلديد الذي راأى فيه اإ�سافة اإىل 

املذاهب الوجوديَّة، وهو واإن وعد باأن يجعل 

ما بقي من حياته رهناً لتف�سيل اأجزائه، اإل 

������ُه مل يفعل ذلك متام������اً ول اأقلَّ منه بكثرٍي.  أنَّ ا

فمن بنَْيِ نح������و مئتي كتاب التي و�سعها بعد 

هذا امل�������رصوع خ�سَّ ثالثة كت������ٍب منها فقط 

ن�سانيَّة  آه مذهب������ه الوج������ودي ه������ي الإ مل������ا را

والوجوديَّة يف الفك������ر العربي، ودرا�سات يف 

الفل�سف������ة الوجوديَّة، وهل ميكن قيام اأخالق 

ا  أَو ُرمبَّ أنَّها كافية، ا ا راأى ا ������ة. التي ُرمبَّ وجوديَّ

ر فيه التِّلميذ  يئ�س من املتابعة يف جمتمع يتنكَّ

�ستاذه وقد عرفنا بع�س ق�س�سه مع بع�س  لأ

ف عليهم فقابلوه  هوؤلء التَّالميذ الذين تعطَّ

ة  باجلح������ود والنُّكران. وه������و واإن اأغرته املادُّ

هه يف التَّاأليف والكتابة فاإنَّ هذا  ت توجُّ فغريَّ

التَّغي������ري يف ظنِّ������ي كان هروب������اً اأكرث مما هو 

ثنا  ْغِم مما حدَّ ة، على الرَّ ان�سياٌق وراء امل������ادَّ

به بع�سهم ع������ن بخله َحتَّى على نف�سه الذي 

أبروؤه منه ولِكنِّي ل اأمانع يف التما�س عذره  ل ا

ة فعٍل على ما لقاه من اإجحاٍف  بكون ذلك ردَّ

و�س������دوٍد وِقلَّة تقديٍر. وتبق������ى احلقيقة يف 

�سدر �ساحبها.

خامتة:

عوبة مب������كاٍن الوقوف عند هذه  من ال�سُّ

النُّقطة والقول اإنَّ هذه كلُّ جتلِّيات الوجوديَّة 

يف الفك������ر العربيِّ املعا�رص، ولك������ن من �ِسبه 

أبرز التَّجلِّيات واأكرثها ظهوراً  نَّ هذه ا
أ د ا املوؤكَّ

وو�سوحاً.

عوبة  مر كذلك فاإنَُّه من ال�سُّ واإذا كان الأ

أي�ساً القول اإنَّ جتلِّيات الوجوديَّة يف  مبكاٍن ا

فت عند هذه النِّقاط.  الفكر العربيِّ قد توقَّ

ولكن يف الوقت ذات������ه يبدو وا�سحاً للباحث 

نَّ 
أ يف الفك������ر العرب������يِّ يف الق������رن الع�رصين ا

الوجوديَّة الت������ي بداأت تنت�رص روي������داً رويداً 

يف الفك������ر العربيِّ ُمنُْذ مطالع اخلم�سينيات، 

بعينيات  وت�سارع انت�سارها و�سوح������اً مع ال�سَّ

أوا�سط الثَّمانينيات، اإذ بداأت ُمنُْذ هذه  َحتَّى ا

هميَّة يف العامل  هور والأ اخي يف الظُّ الفرتة بالرتَّ

العربيِّ ب�سبب انت�سار تيَّاراٍت جديدٍة اأظهرها 
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احلداثة ثُمَّ املدار�������س النَّقديَّة املعا�رصة من 

قبي������ل البنيوية ثُمَّ التفكيكي������ة، التي تعدُّ يف 

عرف الكثريين تي������اراٍت فل�سفيًَّة بامتياز، بل 

ا التَّجلِّي املعا�رص للفل�سفة. ُرمبَّ

انت�سار ه������ذه التَّيارات وحلوله������ا رويداً 

أو اآخر  ى على نحٍو ا دَّ
أ روي������داً حملَّ الوجوديَّة ا

اإىل بدء تال�س������ي ح�سور الوجوديَّة يف الفكر 

ا  العربيِّ املعا�رص ل�سالح هذه التَّيارات، وُرمبَّ

أَو ال�سمحالل  ي�سحُّ القول اإنَّ هذا التال�سي ا

ق������د تزام������ن م������ع تقهق������ر مكان������ة الفل�سفة 

������ة يف الفكر العاملي، وت�ساعد وتائر  الوجوديَّ

ح�سور املدار�س الفل�سفيَّة املعا�رصة. ولذلك 

فاإنَّ وقوفنا عند من وقفنا عندهم من اأعالم 

الفل�سفة الوجوديَّة يف الفكر العربيِّ مبختلف 

جمة  م�ستويات اهتمامهم بالوجوديَّة؛ من الرتَّ

اإىل النتم������اء، ي�ستمدُّ �سيئاً م������ن امل�رصوعية 

أَو التَّ�سويغ التَّاريخ������يِّ ولي�س حم�س موقٍف  ا

ة  �سخ�س������يٍّ ول انح�ساراً يف الو�سول اإىل املادَّ

املعرفيَّة الالزمة.

يِّ حاٍل يبقى هذا البحث بتوجهاته 
وعلى اأ

نقطة انط������الق قابلة للتَّطوير واملتابعة ناأمل 

اأن تتاح لنا فر�سة العودة اإليه من جديد.
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¥µ

ول عام 1941م باإ�سراف  ــوؤاد الأ ــة املاج�ستري التي ناق�سها بدوي يف جامعة امللك ف ــذا البحث مو�سوع ر�سال 16- كان ه

داب جامعة عني  ــن من�سورات كلية الآ ــم كواريه. وقد ن�سر هذا البحث بالفرن�سية عام 1964م �سم ــه للند ث اأندري

�سم�ص.

�سل مو�سوع اأطروحته للدكتوراه التي ناق�سها يف عام 1944م. 17- 1945م هو تاريخ ن�سر هذا البحث الذي هو يف الأ

ــادة بدوي يف مو�سوعة  ــو ذاته يف املو�سوعة- انظر ذلك يف م ــن فل�سفة بدوي الوجودية هو مما كتبه ه ــه م ــا �سنعر�س 18- م

الفل�سفة.

ربعينيات من القرن الع�سرين، اأي يف فرتة احلرب العاملية الثانية  19- يجب اأن نتذكر هنا اأنَّ هذا الكالم كان يف اأوائل الأ

ة يف تلك الفرتة ثم  دب يف اأوروبة خا�سَّ التي كانت متهيداً لظهور جنم الوجوديَّة و�سيادتها �ساحات الفكر والثقافة والأ

العامل كله بعد زمن قليل.
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ة ة لبنانيَّ قراءة يف مناذج روائيَّ

ل النَّ�ص من منظ������وٍر تكونه هذه الر�ؤية،  دب ع������ن ر�ؤية، �يت�شكَّ ي�شدر الأ

أ�شا�ص من عنا�رص هذه  ������ة دلليَّة. �الفكر عن�������رص ا لينط������ق بها فاعليَّة جماليَّ

يِّ ن�������صٍّ اأدبي، �ما 
نات اأ أ�شا�ص من مكوِّ نَّ الفكر مك������وِّن ا

أ الر�ؤي������ة، ما يعن������ي ا

يختل������ف به ن�صٌّ عن اآخر يتمثَّل يف موق������ع هذا العن�رص يف بنية النَّ�ص �د�ره 

يف اإنتاج فاعليَّته، فاإْن كان مهيمناً كان النَّ�ص غري اأدبي، �يتمُّ ت�شنيفه يف نوٍع 

أْن تهيمن  أدبياً هو ا �شا�������ص ليكون النَّ�ص ا دب، �ال�رصط الأ كتاب������ي اآخر �شوى الأ

اأديب وناقد واأ�ستاذ جامعي لبناين.

- العمل الفني: الفنانة مي�سون علم الدين.

❁❁

ò

الفكر الفل�شفي ودوره يف ت�شكيل 

البناء الروائي

اأ.د. عبد املجيد زراقط

❁



الفكر الفل�شفي ودوره يف ت�شكيل البناء الروائي

العـــــــــــــــــــدد  562    متـــــــــــــــــوز  662010

م معرفة  أْن يقدِّ �لوظيفة �جلماليَّة علي������ه، و�

جماليَّة دالليَّة، ولي�س معرفًة مبا�رشة، وبقدر 

ما يك������ر �لقول �ملبا�رش بقدر ما تقلُّ جماليَّة 

دبيَّته. 
أ �لنَّ�س و�

 ، أْن نتبيَّ  يف �ضوء ه������ذه �لروؤية، نحاول �

و�ية �للبنانيَّة، �جتاهاً �أملى فيه  يف تاريخ �لرِّ

حد�ث  �لفكر �لفل�ضف������ي �مل�ضبق �ختي������ار �الأ

و�ئيَّة. وت�ضكيل �لبنية �لرِّ

و�ي������ة �للبنانيَّة ثالث  ع������رف تط������وُّر �لرِّ

مر�حل هي:

 –  1870( ة  ق�ص�صيَّ ك��ت��اب��ات   -1

 :)1914

جنحة  توِّج������ت ه������ذه �ملرحلة برو�ي������ة �الأ

ة جل������ر�ن خليل ج������ر�ن. ولعلَّه من  �ملتك�رشِّ

و�ية  �ل�ضو�ب �لق������ول: �إنَّ �حلديث ع������ن �لرِّ

وىل م������ن ن�ضاأتها،  �للبناني������ة، يف �ملرحل������ة �الأ

و�ية �لعربيَّة بعامة، ويعود ذلك �إىل  ي�ضمل �لرِّ

نَّ �للبنانيي كانو� 
أ حقيقة تاريخي������ة مفادها �

�د ه������ذه �لن�ضاأة �لت������ي �نطلقت يف بريوت،  روَّ

، يف بريوت و�لقاهرة �لتي  و�زدهرت، من ثمَّ

ر،  نَّها كانت توفِّ و�ئل، الأ و�د �الأ �نتقل �إليها �لرُّ

نكليز مل�رش، عام 1882، بيئة  بعد �حتالل �الإ

أْن تن�ضط فيه������ا �ل�ضحافة �ملناه�ضة  ميك������ن �

و�ية  نَّ �لرِّ
أ لل�ضلطن������ة �لعثماني������ة، ما يعن������ي �

وىل، يف ح�س������ن  الأ ن�س������اأت، يف مرحلته������ا 

ال�سحافة، لتوؤّدي وظيفة املرحلة التَّاريخيَّة 

حياء والنهو�������س، ومل يكن للفكر  املتمثِّلة بالإ

أ�سا�س يف بل������ورة اجتاه  الفل�سف������ي م������ن دور ا

روائي متميِّز يف هذه املرحلة.

ث عن روؤية فكرية  أْن نتحدَّ واإْن كان لن������ا ا

واية  كان لها دور فاعل يف اختيار اأحداث الرِّ

ث عن روؤية  وت�سكي������ل بنيتها، فاإنَّنا �سنتح������دَّ

جنحة  ج������ربان خليل ج������ربان يف رواي������ة »الأ

املتك�������رصة«، ال�سادرة ع������ام 1912. ولعلَّنا ل 

نخطئ عندما نقول: اإنَّ جربان خليل جربان 

أنَّه  ������ق نقلًة نوعية، يف روايته هذه، وذلك ا حقَّ

ن�سان العادي/الفرد يف �سعيه  د جتربة الإ ج�سَّ

اإىل امتالك اأجنحة تنقله اإىل عامٍل اآخر �سوى 

ة عمياء  عامل الواقع ال������ذي يرف�سه، ولكن قوَّ

جنحة. تقول �سلمى كرامة: »اإنَّ  تك�رصِّ هذه الأ

بنا  م�س، �ستقرِّ بتنا بالأ القوة العمياء التي قرَّ

ائع  الي������وم. القوة اخلر�ساء الت������ي تتَّخذ ال�رصَّ

. ه������ذه هي وجهة 
)1(

������ة ترجماناً لها« الب�رصيَّ

واية اإىل حتمية  النظر التي حكمت م�سار الرِّ

ائدة تقود  ماأ�ساوي������ة: ال�رصائع الب�رصي������ة ال�سَّ

املجتمع اإىل العقم، ومن ثمَّ اإىل املوت، وهذا 

واية التي تنتهي بتك�سري اأجنحة  ما تقوله الرِّ

احلب، ومبوت �سلمى وطفلها.
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الروائي  وع  النَّ تاأ�سي�ض  ري��ادة   -�

 :)�9�� – �9��(

غيف  توَّجت ه������ذه املرحلة برواي������ة الرَّ

اد. لتوفيق يو�سف عوَّ

عرفت ه������ذه املرحلة اجتاهاً اأملت فيه 

حداث، وت�سكيل  الفك������رة امل�سبقة اختيار الأ

وايات التي متثِّل  البنية الروائي������ة. ومن الرِّ

هذا الجت������اه رواية »العائ������د« خلليل تقي 

الدي������ن، ورواي������ات: »لق������اء«، و»مذك������رات 

رق�س«، و»م������رداد« مليخائيل نعيمة. وقد  الأ

�سدر الكاتبان: تقي الدين ونعيمة عن روؤية 

فل�سفي������ة تقول بوحدة الوج������ود واحللوليَّة 

�س. رواح والتقمُّ وتنا�سخ الأ

دبيَّة 
أ ������ة ا نَّ روؤي������ة فكريَّة– نقديَّ

أ ويب������دو ا

نة للنَّ�س  مفادها الف�س������ل بني العنا�رص املكوِّ

الروائي ه������ي التي جعلت الفك������ر الفل�سفي 

وايات. ويف �سبيل  يهيمن يف هذا النَّوع من الرِّ

ين  ف لدى روؤية خليل تقي الدِّ بيان ذلك نتوقَّ

ة احلديثة. اإىل الق�سَّ

ة  نَّ احلادثة، يف الق�سَّ
أ  »ا

)2(
يرى تقي الدين

ا اجلوهر فهو  مَّ
أ احلديثة، لي�ست اإلَّ عر�ساً، ا

ما يق�سد اإليه الكاتب من و�سف وت�سوير«. 

ة، بني  وهك������ذا يف�سل ب������ني عنا�������رص الق�سَّ

»عر�س« ه������و »احلادثة« وبني جوهر هو »ما 

يق�سد اإليه الكاتب من و�سف ت�سوير«. وهذا 

دبي من نحٍو  الف�س������ل ينايف طبيعة النَّ�س الأ

ة، من  ل، وطبيعة النَّ�س الق�س�سي، بخا�سَّ وَّ
أ ا

دبي تقت�سي  نحٍو ث������اٍن. فطبيعة النَّ�������س الأ

عدم الف�سل بني عنا�رصه، ول يكون اأحدها 

خر جوهراً. فهي تنتظم يف نظام  عر�ساً والآ

للة الت������ي »يق�سد اإليها  عالق������ات يوؤدي الدَّ

الكاتب«، واعياً اأو غري واٍع، وجودة العن�رص/

دها ج������ودة توظيفه يف  اجلوهر الت������ي حتدِّ

نظام العالقات. هذا من ناحية، ومن ناحية 

دبي كي يُ�سنَّف يف النَّوع  ثانية، فاإنَّ النَّ�س الأ

الق�س�سي، ينبغي اأن يروي حادثة اأو حكاية 

يف بنية ق�س�سيَّة ذات فاعلية جمالية دللية، 
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ف يف اإثبات  أْن يروي حادثة اأو حكاية توظَّ ل ا

مقول������ة فكرية. وقد توقف مارون عبود عند 

ة  أ�سلِّم اأن الق�سَّ هذه الق�سية، فقال: »اإين ل ا

أثبت ذلك خليل  ة، ولو ا ة تك������ون ق�سَّ بال ق�سَّ

)3(
يَّده األف جهبذ فرجني«.

أ تقي الدين، وا

ي������ن رواية »العائد«،  كت������ب خليل تقي الدِّ

لهما  وَّ
أ يان: ا وقد حكم كتابته منظ������وران فكرَّ

نَّ اجلوهر يف الق�������سِّ هو »ما 
اعتق������اده ب������اأ

يق�سد اإليه الكات������ب..«،  وما احلادثة �سوى 

أو  »عر�������س« ياأتي ليوؤيِّ������د، ق�س������د الكاتب، ا

ليثبته، وثانيهما اإميانه بفل�سفة وحدة الوجود 

�س، واإميانه  رواح والتقمُّ واحللولية وتنا�سخ الأ

هذا هو ق�س������ده الذي �سع������ى اإىل اإثباته يف 

رواية »العائد«.

واي������ة يف جبل  تدور اأح������داث ه������ذه الرِّ

وف. وت������روي احلكاية  لبن������ان- منطق������ة ال�سُّ

تي������ة: كان لل�سيخ ح�سن حممود زين الدين  الآ

ون عليه حياته. وذات يوم،  خم�سة اأولد ميالأ

كان ثالثة منهم عائدين اإىل اجلبل فتقع لهم 

حادثة فيموتون. يبقى له ولدان هما حممود 

و�سلم������ان. يعود �سلم������ان اإىل القرية، فيعرف 

أنَّه  طاحونته������ا، ومل يكن راآها من قبل، ويعلن ا

ان.. ثمَّ  ام، والد مع������روف الطحَّ خزاعي عزَّ

آمن������ة، في�سخر اأهل القرية  أنَّه حبيب ا يعل������ن ا

من������ه، فيغادر اإىل املدين������ة ليعمل �سائقاً عند 

فوؤاد بك، ويقيم عالقة بزوجته، ول يلبث اأن 

أة م�رصية وابنتها، ويرى اأن البنة  يلتقي بامرا

حبَّها منذ األف �سنة، ت�سخر 
هي اآمنة الت������ي اأ

أنَّه جمنون،  أة من������ه، وتعلن زوجة الب������ك ا املرا

فينقل اإىل »الع�سفورية«.

رواح  ������ة وتنا�سخ الأ تتخلَّل اأفكار احللوليَّ

واية ليقنع  حداث، ويجري �سياق الرِّ �������رصد الأ

فكار الفل�سفيَّة، فيبدو العمل  ة هذه الأ ب�سحَّ

������ه تطبيق لنظرية تقيِّ الدين،  أنَّ الق�س�سي كا

فاحلادثة عر�سية ت�ستخدم يف اإي�ساح اأفكار 

تها. فالعائد  قناع ب�سحَّ فل�سفيَّة م�سبق������ة والإ

»�سلمان« عائد اإىل القرية، وهذا حدث يدل 

على عودة تف�سي اإىل تبنيُّ العائد احلقيقي، 

ام،  �س������اً خزاع������ي عزَّ ف�سلم������ان يع������ود متقمِّ

آمن������ة، وحبيب الفت������اة امل�رصية..،  وحبي������ب ا

�������س« يعود اإىل األف �سنة..، واإذ  وهذا »التقمُّ

ل يدرك النَّا�س ه������ذه احلقيقة ي�سعونه يف 

جن.  ال�سِّ

ي������ة الفل�سفيَّة امل�سبقة 
وهكذا اأملت الروؤ

حداث وت�سكي������ل البنية الروائيَّة،  اختي������ار الأ

أداء هذه الروؤية، ما  ف������ت هذه البنية يف ا فوظِّ

أْن يفق������د النَّ�������س الروائي كثرياً من  ى اإىل ا دَّ
أ ا

دبيَّة.
جماليته الأ
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ا ميخائيل نعيمة فكان رائداً كبرياً من  مَّ
أ ا

دبيَّة العربيَّة، يف غري نوع من 
اد النَّه�سة الأ روَّ

أنواع الكتابة، فهو ناقد اأدبي و�ساعر وكاتب  ا

ر..، ويف جمال  مقالة وقا�س وروائ������ي ومفكِّ

اده عن  دب ونقَّ ث موؤرخ������و الأ ، يتحدَّ الق�������سِّ

تني ق�سريتني م������ن ق�س�سه، بو�سف كلٍّ  ق�سَّ

دب العربي.  ������ة حديثة يف الأ ل ق�سَّ وَّ
أ منهما ا

تان هم������ا: »�سنتها اجلديدة«  وهات������ان الق�سَّ

الت������ي ن�رصت ع������ام 1914، و»العاق������ر« التي 

ن�رصت ع������ام 1915. ويقول د. حممد يو�سف 

جنم، يف هذا ال�سدد:

»تظل اأق�سو�سة »العاقر« اخلالدة، يف ما 

ق�سو�سة العربيَّة الفنِّية يف  عرفت، رائدة الأ

املهجر وم�رص ولبنان«.

وىل  ويرى اأن نعيمة �سب������ق املحاولت الأ

التي ظهرت على اأيدي حممد تيمور ورجال 

مدر�سته، كعي�سى عبيد و�سحاته عبيد وطاهر 

ل�سني وحممود عزمي وح�سن حممود وحممد 

)4(
تيمور ويحيى حقي.

تختلف اأعمال ميخائيل نعيمة الق�س�سيَّة 

غري الق�س������رية: »لق������اء« 1946، و»مذكرات 

رق�������س« 1949، و»م������رداد« 1952، ع������ن  الأ

ق�س�س������ه الق�سرية التي راأى فيها اإىل الواقع 

ره يف ق�س�س، مثل: »�سنتها اجلديدة«  و�س������وَّ

عمال  ة«، تعدُّ م������ن الأ أب������و بطَّ و»العاق������ر« و»ا

الرائ������دة يف تاأ�سي�س هذا الن������وع الق�س�سيِّ 

������ه نحا يف تلك  أنَّ دب العرب������ي، وذلك ا يف الأ

أْن  لياً لزمه منذ ا مُّ
عمال منحى فكري������اً تاأ الأ

عاد اإىل لبنان عام 1932، واعتزل يف من�سكه 

يف ال�سخروب.

يب������دو ميخائي������ل نعيم������ة، يف »مذكرات 

������ة،  اتيَّ ������ه يكت������ب �سريت������ه الذَّ أنَّ رق�������س«، كا الأ

������ر،  ام������ت املفكِّ رق�������س، ال�سَّ ������ة الأ ف�سخ�سيَّ

أبداً، يف �س������وق وتلهُّف عن املعرفة،  الباحث ا

ت�سبه �سخ�سي������ة نعيمة يف �سبابه.. حني كان 

يف اأواخر العقد الثالث من عمره.

وي�ستخدم، يف »مرداد«، احلادثة لعر�س 

������ة املنبثقة من مذهب وحدة  اأفكاره الفل�سفيَّ

الوجود.

فكار الفل�سفيَّة  ا يف »لقاء« فتمل������ي الأ مَّ
أ ا

ح������داث وبناءها، في�ستخدم نعيمة  اختيار الأ

نه  واي������ة، وي�سمِّ حدث������اً واقعي������اً اإط������اراً للرِّ

أ�سط������ورة يتداوله������ا النَّا�������س يف تف�سري ا�سم  ا

واي������ة اإىل راٍو  »وادي الع������ذارى«، وي�سند الرِّ

ينقل ما ي�سمعه وي�سف ما يراه، والهدف من 

ذلك اإقناع القارئ ب�سدق ما يروي، وب�سحة 

فكار الفل�سفية التي يوؤمن بها، وهي اأفكار  الأ

ية فل�سفيَّة �ساملة، هي فل�سفة 
ت�س������در عن روؤ

وحدة الوجود.
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واية اللبنانيَّة  يالحظ من يتتبَّع تطوُّر الرِّ

نَّ رواي������ة »الَّلحن ال�رصود«، لكرم ملحم كرم، 
أ ا

ت������روي احلدث الواقعيِّ نف�س������ه الذي ي�سكل 

اإط������ار رواي������ة »لقاء«. فقد ج������اء يف »اللحن 

نَّ عزيزاً ظلَّ يع������زف، ليلة زواج 
أ ال�������رصود« ا

ة  ي املهاجر، حت������ى بلغ قمَّ حبيبته م������ن الرثَّ

الروحانيَّة.

ويف حني ينهي كرم روايته يف هذه اللحظة 

ماً حكاية حبيبني حالت  املثرية املده�سة، مقدِّ

الظروف الجتماعي������ة دون زواجهما، يكمل 

واية يف �سي������اق متليه وجهة نظره  نعيم������ة الرِّ

اوي، وهو، هنا، ممثِّل  ������ة، فيتوىلَّ الرَّ الفل�سفيَّ

وائيَّة، فريوي، بعد  حداث الرِّ أداء الأ املوؤلِّف، ا

أْن يعطي������ه ليوناردو كمان������ه، نقاًل عن �سليم  ا

ال الثَّاين،  ل، وهو اأح������د عمَّ وَّ
نَّ الأ

أ ام، ا الك������رَّ

ام  ظلَّ يع������زف يف حفلة افتتاح فن������دق الكرَّ

حتى اأغم������ي على بهاء ابنة �ساحب الفندق. 

غماء  ر احلدث نف�سه: العزف حتى الإ ويتكرَّ

حر  يف حفلة خطوبتها، فيتهم ليوناردو بال�سِّ

ويحاكم.

أْن  واية هنا، وا أْن تنته������ي الرِّ كان ممكن������اً ا

نَّ نعيمة 
أ للة، غ������ري ا يرتك للق������ارئ تبنيُّ الدَّ

أ�سطورة  ن احل������دث – املحور ا يكمل، في�سمِّ

اوي،  حُتكى عن »وادي الع������ذارى«. ميثِّل الرَّ

هنا، دور حمرِّك احل������دث، فيق�سد الوادي، 

وي�سم������ع حكاي������ة »الع������ذارى« م������ن ناط������ور 

اوي ليلتقي بليوناردو  املنطقة..، ويعود ال������رَّ

يف مغ������ارة »وادي العذارى«، ويحكي العازف 

ا�سخ يف روح������ه منذ اأجيال،  حكاي������ة حبه الرَّ

اع������ي، حبي������ب الفتيات يف  نَّ روح الرَّ
أ ذل������ك ا

أنَّه التقى ببهاء  �سطورة، حلَّت يف ج�سده، وا الأ

ا يف هذا العامل، فاملو�سيقى  مَّ
أ يف عامل املث������ل. ا

هوة هو  هي و�سيلتهما للتَّخاط������ب، وقهر ال�سَّ

طريقهم������ا للِّق������اء يف عامٍل يقع خ������ارج حدود 

مان واملكان. الزَّ

ن  ي�ستخدم نعيمة احلدث الواقعيِّ املت�سمِّ

أ�سطورة لي�رصح اأفكاره الفل�سفيَّة املنبثقة من  ا

مذهب وحدة الوجود واحللوليَّة، ويقنع بها، 

اوي-  باً، يربز يف الرَّ قام بناًء روائيَّاً مركَّ
وقد اأ

يها  ممثِّ������ل املوؤلف الذي يجم������ع الوقائع ويوؤدِّ

يف �سي������اق يهدف اإىل اإقن������اع القارئ بحقيقة 

������ل اإىل ذلك، اأحياناً، تقدمي  ما يروي، ويتو�سَّ

أو وثائ������ق، فيذكر، على  تفا�سي������ل وقائعيَّة، ا

واية  �سبيل املث������ال، م�سدر روايته، وي�سند الرِّ

 ، اإليه، وهذه ظاهرة يعرفه������ا الق�سُّ العربيِّ

أ�سياءها و�سفاً  ال������وادي واملغ������ارة وا وي�سف 

ة ما يرويه، وهذا ما يفعله عندما  يثبت �سحَّ

�سطورة املتداول������ة بني النَّا�س عن  ������ف الأ يوظِّ

املكان وا�سمه يف ال�سياق الّروائي.
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ويف �سي������اق هذا التَّيار ال������ذي متلي فيه 

ح������داث وبناءها  الفك������رة امل�سبقة اختيار الأ

لهة« لعبد اهلل  ت������درج اأعمال مثل كت������اب »الآ

�ساطري،  دب اإىل الأ ح�سيمة، فقد عاد هذا الأ

أ�سط������ورة فينيقيَّة لتوؤدِّي اأفكاره عن  واختار ا

أبنائ������ه، وتنطق بها،  تك������وُّن جبل لبنان ودور ا

م������ة الكتاب عن   �سعيد عقل، يف مقدِّ
ِّ

ويع������رب

فكار عندما يق������ول: ».. ننتقل على  ه������ذه الأ

ًة ب�رصاً  أر�������س، مرَّ �سفا الوج������ود بني �سماء وا

آله������ة، ولكن دائم������اً كائنات يف غري  ومراراً ا

املعتاد«.

م������ز يف  ل ي�ستفي������د ح�سيم������ة م������ن الرَّ

�سط������ورة، فيجعله ميثِّ������ل الواقع ويك�سفه،  الأ

أ�سطوريَّة ب�سيطة  ا يبق������ى موؤلَّفه حكايًة ا واإمنَّ

������ز البحث فيها  لوهية، يرتكَّ ع������ن الع�سق والأ

عل������ى الهويَّة خ������ارج عالق������ات الواقع، ومن 

منظور الفكر امل�سبق.

وايات  ينطلق الكاتب، يف كلِّ رواية من الرِّ

ية فل�سفيَّة م�سبقة، ويختار 
كر، من روؤ آنفة الذِّ ا

ل بنية توؤيِّد  الوقائع وينظمه������ا يف �سياق ي�سكِّ

واية بذلك فاعليَّتها  روؤيته وتثبتها، فتفقد الرِّ

اجلمالية ل�سالح فاعليَّة فكريَّة مبا�رصة.

�- املرحلة الثالثة )���9 – ���9(: 

وائي وع الرِّ حماوالت تاأ�سيل النَّ

عرفت ه������ذا املرحل������ة اجتاه������اً روائياً، 

ل فيه بناء الروايات بتاأثري روؤية فل�سفيَّة  ت�سكَّ

واي������ات روايات �سهيل  م�سبقة. ومن هذه الرِّ

أثِّرة باأفكار الفل�سفة  اإدري�س وليلى بعلبكي املتا

الوجودية.

داب« البريوتية  أ�سهمت جملَّ������ة »الآ وق������د ا

وداره������ا، و�ساحبهما د. �سهي������ل اإدري�س، يف 

ن�رص مبادئ الفل�سفة الوجوديَّة التي ازدهرت 

يف اأوروبة، وبخا�س������ة يف فرن�سة، يف اأعقاب 

احلرب العامليَّة الثانية، فجاءت هذه الفل�سفة 

ة فعل على تل������ك احلرب الوح�سيَّة  نَّه������ا ردَّ
أ كا

التي خلخلت منظومة القي������م، فاأكَّدت على 

وليَّة، التي 
مب������ادئ احلريَّة واللت������زام وامل�سوؤ

ره من القيم الجتماعّية،  ق للفرد حت������رُّ حتقِّ

ديب ثورته على الواقعيَّة. ولالأ

������ة  ي������ة الفل�سفيَّ
������ز الروؤ اأن نركِّ وميك������ن 

الوجوديَّة يف ما ياأتي:

 وف������ردي، وهو وجودي 
ٌّ
الوجود �سخ�سي

أن������ت ووجوده ه������و. وتتمثَّل  أن������ا، ووجودك ا ا

ق هذا  ا يحقِّ م�سكلة الوجود يف البح������ث عمَّ

الوج������ود، بو�سفه كينونة يف ظروف تاريخيَّة 

ن�سان ي�سعى اإىل حتقيق وجوده  ت�رصط������ه، فالإ

������ق، ويف �سعيه اإىل  بو�سف������ه م�رصوع������اً يتحقَّ

������ق يواج������ه، دائماً، اإمكان������ات عديدة،  التحقُّ

ر له فر�س  أنَّه يوفِّ يختار من بينها ما ي������رى ا

الو�س������ول اإىل هدفه. وه������و، اإذ يختار، يلزم 
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اً يف اختياره  نف�س������ه مبا يختاره، فيكون ح������رَّ

وملتزماً ب������ه، وم�سوؤولً عن������ه. وهذه املبادئ 

ربع������ة: 1- الوج������ود الف������ردي الكائن يف  الأ

ظروف تاريخيَّة معينة 2- الختيار احلر 3- 

�س الروؤية  وليَّة هي ما يلخِّ
اللتزام 4- امل�سوؤ

ن�سان و�سعيه اإىل التحقُّق يف  الوجوديَّة اإىل الإ

)5(
هذا العامل.

داب  الآ ودار  داب«  »الآ جمل������ة  ن�سط������ت 

و�ساحبهما �سهي������ل اإدري�س وكتَّابهما يف ن�رص 

را�سات التي تعرِّف بالفل�سفة  جمات والدِّ الرتَّ

������ة  آثاره������م الفكريَّ ������ة واأعالمه������ا وا الوجوديَّ

دبيَّة.
والأ

وراح د. اإدري�������س ي�سج������ع الكت������اب على 

العتقاد مببادئ هذه الفل�سفة والتب�سري بها، 

دَّت هذه اجلهود اإىل رواج الفكر الوجودي، 
فاأ

خالل العقدين اخلام�س وال�ساد�س من القرن 

دباء واملفّكرين  الع�رصي������ن، ولدى فئات من الأ

تناه�������س الفكر املارك�س������يِّ الذي كان ين�سط 

احة الثقافيَّة. بفعاليَّة يف ال�سَّ

وقد بلغ من اإعج������اب اإدري�س ب�سارتر اأن 

ر العظيم  نَّ �سهادة املفكِّ
أ قال: »ول ري������ب يف ا

ج������ان بول �سارت������ر تعدُّ �رصباً م������ن البطولة 

أثناء املقاومة، ويف كثرٍي  دن������ا على مثله يف ا عوَّ

من كتب������ه. واإنَّ اأحدن������ا ل يتمالك نف�سه من 

الرتعا�������س حني ي�ستم������ع اإىل �سارتر يقول يف 

أْن اأحمل  �سهادت������ه: «لو طلب من������ي جان�سون ا

أمن������ح املجاهدين اجلزائريني  حقائب، واْن ا

أْن اأفعل ذلك، من غري  امل������اأوى، وكان بو�سعي ا

دت. اإنَّ هذا  خط������ار، ملا تردَّ �سهم لالأ اأن اأعرِّ

ه اإلَّ مْن يتبنَّى ق�سيَّة الفكر  املوق������ف ل يح�سُّ

�س نف�سه وحياته من اأجلها«. احلر، ويكرِّ

أ�سه������م يف الرتجمة: دروب  أو ا وترجم له ا

احلرية، عارنا يف اجلزائر، البغي الفا�سلة، 

موت������ى بال قبور، الغثي������ان، اجلدار، الغرفة، 

حميمي������ة، طفول������ة قائد، �سداق������ة عجيبة. 

داب«  ون�������رص يف الدار التي ميلكه������ا: »دار الآ

الكثري من الكتب املرتجمة واملوؤلَّفة يف جمايل 

بداع والبحث. الإ

وائي الذي �سدر  نتاج الرِّ وتفيد قراءة الإ

نَّ رواي������ات �سهيل اإدري�س 
أ يف ه������ذه املرحلة ا

التَّالية: »احل������ي الالتيني« 1954، »اخلندق 

الغمي������ق« 1958، و»اأ�سابعن������ا التي حترتق« 

أنا اأحيا«  1962، وروايت������ي ليلى بعلبك������ي: »ا

له������ة املم�سوخ������ة« 1960، متثِّل  1958، و»الآ

ف������كار الفل�سفية  نَّ الأ
هذا الجت������اه، ذلك لأ

واية. الوجوديَّة امل�سبقة ت�سكل بناء الرِّ

عيت������اين  اإنت������اج حمم������د  نَّ 
أ ا ويالح������ظ 

فكار الفل�سفية  وائي متاأثر بالأ الق�س�سي والرِّ
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ن من اإقامة بنية ق�س�سية  املارك�سيَّة. لكنَّه متكَّ

تنطق جمالياً بالفكرة، وخ�سو�ساً يف روايته 

»حبيبتي تنام على �رصير من ذهب«.

واجلدي������ر بالهتمام اأن يلتق������ي اإدري�س 

������اً، يف متثيل اجتاه واحد،  وبعلبك������ي، اإبداعيَّ

وقد كان كلٌّ منهما يف جانب ثقايف – �سيا�سي 

خ������ر، فاإدري�������س �ساحب جملة  مناه�������س لالآ

داب«، وكان������ت منرب امل�������رصوع النه�سوي  »الآ

������ة، وبعلبكي كانت  ، النا�رصيِّ بخا�سَّ العربيِّ

ع �سعر«، املن�سوي حتت لواء  اد »جتمُّ م������ن روَّ

م�������رصوع مناه�س له، هو امل�������رصوع الليربايل 

املرتبط بالغرب.

ب������داع اأكرث �سدقاً  نَّ الإ
أ فه������ل يعني هذا ا

يف جت�سيد املوقف احلقيق������ي من التَّنظري؟ 

م������ا يدعون������ا اإىل البح������ث عن تف�س������ري لهذا 

اللتقاء ال������ذي يبدو يف الظاهر مفارقة، يف 

نَّ كالًّ منهما 
أ وائية، وهذه تفيد ا الن�سو�س الرِّ

يتبنَّى الفك������ر الوجودي القائ������م على حريَّة 

الفرد وم�سوؤوليته، وعل������ى معار�سة اللتزام 

احلزبي.

أنا اأحيا«  تقول لينا فيا�س، بطلة رواية »ا

أنا  حلبيبها به������اء: ».. اأنت عب������ٌد للحزب، وا

يِّ كائن واإْن كان 
ف������كار اأ ة. لن اأخ�سع لأ ح������رَّ

)6(
هذا الكائن اإلهاً«.

ويرف�������س بطل رواي������ة »اأ�سابعن������ا التي 

حت������رتق« العمل احلزب������ي، قائ������اًل: » اإنَّ اأي 

د حلريَّتي«. ول ينخرط  التزام حزبيٍّ مه������دِّ

)7(
يَّ حزب حتى ولو كان يوؤيده.

يف �سفوف اأ

خ������ري، كما يقول يو�سف  وهذا املوقف الأ

ال�س������اروين، »�سديد ال�سبه باملوقف الوجودي 

ت عنه �سيمون دي بوفوار 
َّ

على نحو ما ع������رب

)8(
يف روايتها: »املثقفون«.

ويب������دو اأن هذا الجت������اه �سبيهاً بالجتاه 

الذي مثَّل������ه، يف املرحلة ال�سابقة، خليل تقي 

الدي������ن وميخائيل نعيمة، وذل������ك من حيث 

دبيَّة الت������ي ي�سدر عنها 
طبيع������ة التجربة الأ

نتاج  وائي، ومن حيث بناء هذا الإ نتاج الرِّ الإ

ل ليو�س������ح اأفكاراً ويقنع به������ا؛ اإذ اإنَّ  املت�س������كِّ

فكار املنبثقة من مذهب فل�سفي هي  هذه الأ

حداث وم�سار ت�سكلها،  التي متلي اختيار الأ

ة اإْن كانت ماأخوذة  وتختل������ق من ثمَّ - وبخا�سَّ

من �سياق ح�ساري مغاير لل�سياق احل�ساري 

وائ������ي ويكتب – ق�سايا  الذي يعي�س فيه الرِّ

من خارج الواقع احلياتي القائم.

أ�سكالً روائية يحكم  تنتج ه������ذه التجربة ا

اوي – كلِّي املعرفة، املهيمن،  فيها معتقد الرَّ

ل،  واية وم�سارها اإىل اكتمال الت�سكُّ ن�سيج الرِّ

�س������كال بخ�سائ�س ميكن  فتت�سف ه������ذه الأ
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أبرزها يف من������اذج متثلها روايات   ا
َّ

أْن نتب������ني ا

د.�سهيل اإدري�س وروايتا ليلى بعلبكي.

يخت������ار د. اإدري�س اأح������داث رواياته من 

جتربت������ه ال�سخ�سي������ة، ف������ريوي يف »اخلندق 

الغميق« حكاية ن�ساأته، ويف »احليِّ الالتيني« 

حكاية لقاء احل�سارتني: »ال�رصقية والغربيَّة 

الب ال�رصقي الذي يح�رصِّ  املتمثِّل بلق������اء الطَّ

أة الغربية،  �سهادة الدكت������وراه يف باري�س واملرا

ويف »اأ�سابعنا التي حت������رتق« حكاية حتقيق 

اأحالم ال�ساب العائد من باري�س حاماًل �سهادة 

دبيَّة والزواج من 
أ الدكتوراه يف اإ�سدار جملة ا

فتاة تتحلَّى باأخالق اأ�رصتها املحافظة.

أنَّه������ا �سرية ذاتيَّة  وايات كا تبدو ه������ذه الرِّ

������م معتقد  نَّ حتكُّ
أ يف ثالث������ة اأج������زء، غ������ري ا

ح������داث وبنائها اأفقدها  الكات������ب باختيار الأ

اتيَّة، ومل يك�سبها خ�سائ�س  رية الذَّ �سفات ال�سِّ

واي������ة املنبثقة من الواقع لتمثلِّه وترى اإىل  الرِّ

ق�ساي������اه احلقيقيَّة. ويرى يو�سف ال�ساروين، 

نَّ رواي������ات د. اإدري�س »ل 
أ دد، ا يف ه������ذا ال�سَّ

تت�سف بخ�سائ�س ال�سرية الذاتيَّة من حيث 

أو واقع  الت������زام املوؤلِّف الواقع ال������ذي عا�سه، ا

������ات الت������ي تناوله������ا«، ول تت�سف  ال�سخ�سيَّ

وائ������ي، حيث تكون  ب�»خ�سائ�������س العمل الرِّ

الوظيفة الفنِّية لل�سخ�سيَّات هي الك�سف عن 

)9(
وائي«. املو�سوع الرِّ

وق������د اأنتجت هذه التجرب������ة، كما يبدو، 

ل نظام  �س������كاًل روائيَّاً خمتلقاً، هجين������اً، ت�سكِّ

ة من خارج العالقات هي معتقد  عالقاته قوَّ

اوي كلِّي  واية ال������رَّ الكات������ب، وميثله������ا يف الرِّ

������ف الوقائع يف  املعرف������ة املهيم������ن الذي يوظِّ

ك، فيتَّ�سف البناء  خدم������ة املعتقد – املح������رِّ

 بتفكُّك احل������دث وترهلُّه وجهوزيَّة 
ّ
وائ������ي الرِّ

ال�سخ�سيَّة وات�ساع م�ساحة املكان الذي تدور 

حداث. فيه الأ

اوي، يف »اخلن������دق الغميق«،  يري������د ال������رَّ

نَّ الفرد حرٌّ يف 
أ أْن يثب������ت اأفكاراً مفاده������ا ا ا

ت�رصُّفه وم�سوؤول عن هذا الت�رصُّف، فيختلق 

اأحداث������اً يجرب فيها الفت������ى اأ�رصته املحافظة 

أْن يكون �سيخاً، ثمَّ يف  على قبول خياراته يف ا

������ة والعمامة ويدخل اجلامعة،  أْن يخلع اجلبَّ ا

أْن يجع������ل اأخته تخلع احلجاب وجتال�س  ويف ا

حبيبه������ا وتقبِّل������ه، ويف اأن يقن������ع معار�سي������ه 

باأف������كاره وينت�رص يف النهاي������ة على اجلميع. 

ويف »اأ�سابعنا الت������ي حترتق« ترتاكم ف�سائح 

ديبات: رفيقة �ساكر   عند الأ
ّ
ال�سذوذ اجلن�سي

و�سلمى الع������كاوي وعبلة �سلط������ان، من دون 

م  م�س������وِّغ فنِّي. ويف »احل������ي الالتيني« تتحكَّ
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امل�سادفة، - وي�سميها قدراً – مب�سري عالقة 

واية، التي ترى اإىل ق�سية لقاء  متثِّل حمور الرِّ

احل�سارتني؛ فتكتب جانني ر�سالتني حلبيبها 

ترف�������س عر�سه الزواج منه������ا، وقد جاء يف 

������ك تدري جيداً اأي درك اأنحطَّ  الر�سالة: »اإنَّ

اإلي������ه وجودي، ولعلَّ ن�سيب������اً من التبعيَّة يقع 

على عاتق القدر، هذا الذي جعلك ت�سل اإىل 

راً يوماً واحداً على املوعد الذي  باري�س متاأخِّ

مكان اإم�ساكي فيه دون ال�سقوط يف  كان بالإ

)10(
الهاوية«.

������ل امل�سادف������ة الق������در وحتول دون  تتدخَّ

تنفيذ ق������رار الزواج ال������ذي اتخذه احلبيب، 

نَّ 
غ روائيَّاً، وذلك لأ وه������ذا القرار غري م�س������وَّ

احلبيب رف�������س الزواج م������ن جانني عندما 

كانت ُملَْكه وحده وحتم������ل ثمرة لقائهما يف 

ر ال������زواج منها، وهي فتاة  اأح�سائه������ا، ثمَّ قرَّ

ر�سيف، وجاءت امل�سادفة لتحول دون تنفيذ 

حداث  اوي يلوي عنق الأ ه������ذا القرار. اإنَّ الرَّ

خدمة للفكرة القائل������ة مب�سوؤولية الفرد عن 

ت�رصُّفه، فه������و يتَّخذ القرار، لكن امل�سادفة/

القدر حت������ول دون تنفيذه. فماذا يفعل؟ هل 

يعاند القدر!؟ لو كان ملتزماً فعاًل، وم�سوؤولً 

لفع������ل منذ البداي������ة، وملا جع������ل للقدر هذه 

الفاعليَّة، وهذا ما تقوله الوجوديَّة..، ولكن 

قاً، متناق�ساً. املوقف كان كذلك ملفَّ

ويتمثَّل التناق�س يف �سخ�سية البطل يف 

ر ي�سعى اإىل  جان������ٍب اآخر، فهو فردي متح������رِّ

اإ�سب������اع لذائ������ذه يف الوقت ال������ذي يكون فيه 

ته م�سغولً بق�ساياها،  مَّ
أ منتمياً اإىل جماهري ا

ل م�سوؤوليته يف الن�سال من  �ساعي������اً اإىل حتمُّ

اأجل حتقيق اأهدافها.

اإنَّ ه������ذه ال�سخ�سي������ة ميك������ن اأْن جندها 

جاه������زة منجزة يف الذهن، ولي�س يف الواقع، 

������د الفكرة  أْن جت�سِّ وائي ا أراد له������ا الرِّ وق������د ا

������ات الثانوية  أْن تدور ال�سخ�سيَّ املركزي������ة، وا

د  أ�ساليب ال�رصَّ يف فلكه������ا، ولهذا فاإنَّ تن������وُّع ا

د  رات وتعدُّ املتمثِّلة با�ستخدام الر�سائل واملذكَّ

اوي  أ�سلوب الرَّ واة كان �سكليَّاً مل يتغريَّ فيه ا الرُّ

املهيمن.

ى  دَّ
أ ������ة ا لت������زام بفكرة عامَّ نَّ الإ

أ ويب������دو ا

اإىل »اتخ������اذ ال�سكل التقري������ري يف كثرٍي من 

ى اإىل هبوط امل�ستوى  دَّ
أ مر الذي ا املوا�سع؛ الأ

)11(
الفنِّي«.

أن������ا اأحيا«  ������ا روايتا ليل������ى بعلبكي: »ا مَّ
أ ا

لهة املم�سوخة«  ال�س������ادرة ع������ام 1958، و»الآ

ال�س������ادرة ع������ام 1960، فيطغ������ى اخلطاب 

ال������ذي كاد يكون �رصاخاً على عنا�رص الق�سِّ 

ح������داث تفا�سيل تنتقيها فكرة  خرى. فالأ الأ

اتيَّة، وت�سوقها  رية الذَّ اوي امل�سبقة من ال�سِّ الرَّ
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اوي املهيمن ولي�س عالقات  يه الرَّ يف م�سار ينمِّ

ك  ������ة – ال�������رصاخ، ويتفكَّ اخليَّ العنا�������رص الدَّ

، فيبدو اأقرب  دبيِّ البن������اء، ويلتب�س ال�سكل الأ

اإىل م������ا ميكن ت�سميته �سرية حال������ة انفعاليَّة 

طحيِّ  أثُّر ال�رصيع – اإْن مل نقل ال�سَّ نه������ا التَّا يكوِّ

– مبناخ فك������ري فل�سفي رائج منها اإىل رواية 
ده  تنبثق من الواقع الجتماعي املعي�س لتج�سِّ

وترى اإليه.

وايت������ني �سخ�سيَّة مركزيَّة  يف كل م������ن الرِّ

فكار  أثِّر بالأ جاهزة، منجزة، توؤدِّي خطابها املتا

الوجوديَّة، وتبدو الق�سايا املثارة مقحمة من 

خارج جترب������ة ال�سخ�سيَّة وخمتلق������ة، فتاأتي 

الكتابة تطبيق������اً لفكرة م�سبق������ة تعلنها لينا 

أنا اأحيا« عندما تقول:  فيا�س، بطلة رواية »ا

أْن يتاأثَّر جمرى  أنا ع������امل م�ستقلٌّ ل ميك������ن ا »ا

احلياة فيه باأي حدث خارجي ل ينطلق من 

)12(
ن�سان يف ذاتي«. ذاتي، من م�سكلة الإ

تبق������ى لينا فيا�س، وهي فتاة يف التا�سعة 

أنا اأحيا« حانقة  ع�رصة من عمرها، يف رواية »ا

ثائرة، تع������ادي كلَّ �سيء وترغب يف التدمري، 

أنا اأح�سُّ برغب������ٍة جاحمة ل�سماع  وت�������رصخ: »ا

أ�سالء، للتحدي������ق باأ�سابع  دم������ار، مل�ساه������دة ا

)13(
قا�سية جبَّارة ل ترحم«.

������ة على قيم  وت�س������بُّ نقمته������ا التدمرييَّ

لهة  �������رصة واملجتم������ع وعلى الرج������ال: »الآ الأ

املم�سوخ������ة«، فتقول عن والدها الذي يَْجَهد 

أنا احتقر  أ بوالدي«، »ا ا �ساأهزا ر�سائها: »اإمنَّ لإ

والدي وماليينه واأحتقر هذا املقعد الذي ل 

حتجبه انطالقتي«. وتق�سد باملقعد �ساحب 

املوؤ�س�سة التي تعمل فيها. و»كربت يف حذائي 

أنفه و�سحقه«. وتقول  �سهوة طاغية ملرمغ������ة ا

أنه يثري  ع������ن والديها: »ل������و يعلم )والده������ا( ا

نَّ اأمي تنتزع منِّي ال�سفقة عليها 
أ �سخريتي، وا

أنا ل  ن������ي اأمي، ا وال�سمئ������زاز منها«. »ل تهمُّ

ا اعتدت وجودها  حبُّها، ل اأحرتمه������ا.. اإمنَّ
اأ

)14(
معي يف البيت«.

أ�سي������اء،  وا اأدوات  خري������ن  الآ يف  وت������رى 

�سجار.. واأختاها هما ال�سمراء  فاأخوتها كالأ

وال�سقراء، ول ت�سميِّهما، واملوظفون اأدوات، 

والط������الب قطيع ماع������ز، وربُّ العمل مقعد 

أنَّها مراقب������ة وم�سطهدة،  جل������دي. وت�سعر با

أنَّها م�ساب������ة مبر�س عقلي، فتقول  فتبدو كا

مدركة ذلك: »كان كل من يراين ي�سكُّ يف اأين 

)15(
م�سابة مبر�س عقلي..«.

واية، مزاجياً  د، يف الرِّ ويبدو ه������ذا التمرُّ

وائية،  لتن�سئه العالقات الداخلية لعنا�رص الرِّ

اوي امل�سك������ون بفهم غري  ������ا يفتعله ال������رَّ واإمنَّ

فكار الوجوديَّة. ق لالأ متعمَّ
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تث������ور لينا فيا�������س، وتعل������ن نف�سها عاملاً 

م�ستق������اًل..، ته������رب اإليه من عامله������ا املتمثِّل 

ل  ن������ه يف ما ياأتي: ت�سكِّ ن نتبيَّ
بف�ساء ميكن اأ

ليلى بعلبكي مكان������اً روائياً/ف�ساء يتمثَّل يف 

خر  عالمات ال�ستفهام التي يتحول اإليها الآ

�سي������اء وال������ذات، ف������ال متلك لين������ا �سوى  والأ

اله������رب اإىل �رصيره������ا حيث جت������د احلماية 

أْن اأواجهها..  من: »ودرت يف مكاين قبل ا والأ

وا�ستحالت هي اأمام������ي اإىل عالمة ا�ستفهام 

خ�رصاء، والطاولة اإىل عالمة ا�ستفهام بنِّية، 

حن اإىل عالمة ا�ستفهام بي�ساء، ويدي  وال�سَّ

وهي تعلو لتعرك اأجفاين اإىل عالمة ا�ستفهام 

بلون الَّلحم فهربت اإىل �رصيري..«.

وترى يف ال�س������ارع عالم������ات ال�ستفهام 

أ�سياء، تقول: »ومددت يدي اأ�سافح  والنا�س ا

أن������ا خمطئة اإذا  أا املقعد اجلل������دي ثمَّ جل�س. ا

دعوت هذا الرجل املقعد اجللدي!؟«

ا  أ املقعد كالمه«، وتت�ساءل عمَّ وتقول: »وبدا

اإذا كان������ت كر�سياً، وت�سعر باأنَّها ذلك ال�سيء: 

أنَّني كر�سي«، ولهذا  أ�سعر با أنا كر�سي؟ ا »ه������ل ا

فهي ت�سته������ي اأن حتيا يف عامل احلماية، عامل 

جناب،  م������ان والغبطة والإ احليوان، حيث الأ

ة �سغرية  تق������ول لينا: »ا�ستهيت لو كن������ت قطَّ

أ�سود، عيناه������ا بنف�سجيتان،  أبي�س وا لونه������ا ا

تن������ام مع قطط احلي كلها، مع من له عينان 

برتوليت������ان، وت�سع كل �سن������ة يف �سباط �سبعة 

)16(
أو ت�سعة اأو خم�سة«. جراء ا

وهكذا تن�س������اأ غرائبية كان������ت رائدة يف 

دب الق�س�س������ي اللبن������اين، وق������د احتذى  الأ

أ�سلوبه������ا غ������ري كاتب، ومنه������م اليا�س خوري  ا

يف روايتيه »ع������ن عالقات الدائرة« و»اجلبل 

ن�سان �سيئاً  ال�سغ������ري« اللتني يبدو فيهم������ا الإ

أنا اأحيا«. كما بدا يف رواية »ا

ومن مناذج ذلك نذكر على �سبيل املثال: 

ج الثوب  »تق������دم الكر�سي، على ميين������ه يتموَّ

�سود والعيون الوا�سعة حتيطني من جميع  الأ

م. التفت  اجله������ات.. نظرت الكر�سي يتق������دَّ

. كان بنطلوين الق�سري مت�سخاً 
َّ
�س������وب رجلي

م باجت������اه الكر�سي. اأحنى  قلياًل لكن������ه يتقدَّ

أ�س������ه: وقفنا بانتظام، وقف  �سود را الثوب الأ

)17(
ة عالية..«. �سود على من�سَّ الثوب الأ

دة �رصعان م������ا تخ�سع  لك������ن لينا املتم������رِّ

ل�������رصوط الواقع الجتماع������ي، فتجد نف�سها 

جمربة على طاع������ة �ساح������ب املوؤ�س�سة التي 

تعم������ل فيها، وه������ي تعرف طبيع������ة مهماتها 

فه������ا اإكراماً لوالدها  أنَّه وظَّ غ������ري ال�رصيفة، وا

الذي حتتقر، وه������ي، بعد اأن ترتك اجلامعة 

أنَّها  أين تبعرث وقتها، وت�سعر با والعمل، حتتار ا
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نَّ »هو« من ينق�سها، وهو – اأي 
وحي������دة، وباأ

الرج������ل: بهاء – من ميحو عذابات وحدتها، 

أنا  أنا اأعطي اإذن ا ويغدو قدرها، فت�������رصخ: »ا

)18(
اأحيا«.

وتق�سد بالعطاء اإجناب طفل.

������ة ل توجد يف الواقع  اإنَّ هذه ال�سخ�سيَّ

هن ال������ذي يختل������ق �سخ�سيَّة  ������ا يف الذِّ واإمنَّ

د اأفكاره، فيقع يف التناق�س.  يريدها اأن جت�سِّ

اإنَّ ما تثور عليه لينا فيا�س: املجتمع الفا�سد 

أينا، وتعدُّ  والرجل امل�ستبدَّ تخ�سع له، كما را

جن������اب البيولوجي معنى  جل قدرها والإ الرَّ

لهة املم�سوخة«؛  احلياة، وهذا ما جنده يف »الآ

أْن تلد ابناً  ي عايدة بحياتها لقاء ا حيث ت�سحِّ

حيَّاً.

ويف �سوء هذه املعطيات نناق�س ما تقوله 

خالدة �سعيد:

أن������ا اأحيا �رصخة من القل������ب، احتجاج  »ا

أة مب�ستوى وظائفها  د دور املرا أْن يح������دَّ على ا

������ة. التَّاأثري الكلِّ������ي يوحي بالتَّاأكيد  البيولوجيَّ

عل������ى احلري������ة الفردي������ة م�ستبع������دة الواقع 

)19(
الجتماعي«.

نَّ لينا ترتك العمل واجلامعة، وترى 
أ فرنى ا

يف الرجل احلبيب قدرها، ويف الطفل الذي 

د دورها  تنجبه معنى حياته������ا وهذا ما يحدِّ

»مب�ستوى وظائفه������ا البيولوجيَّة ل العك�س«، 

وعندما يرتكه������ا احلبيب: به������اء، ترغب يف 

أنوي  عقب �سيجارة يدو�سه رج������ل، وتقول: »ا

أنَّني ما  �رصب وجهه بقدمي، فاأثبت لنف�سي ا

)20(
زلت اأحيا«.

أْن تكون حا�رصة وفاعلة. اأتيحت  اإنَّها تريد ا

ق ذاتها، ولكنَّها اآثرت احلبَّ  للينا فر�سة لتحقِّ

– القدر بو�سفه العطاء احلقيقي الذي ميثِّل 
ن�س������ان، وعندما اأخفقت يف �سعيها  جوهر الإ

أْن ت�سفع وج������ه الرجل بقدمها  رغب������ت يف ا

أنَّها ما زال������ت حتيا، وهذا  لتثب������ت لنف�سه������ا ا

د دور  أْن يحدِّ ال�سعي ل ميثل احتجاجاً على ا

ا  أة مب�ستوى وظائفه������ا البيولوجيَّة، واإمنَّ املرا

م  أُريد له������ا اأن تقدِّ ������ة خمتلقة ا ميثِّل �سخ�سيَّ

اخ، وينطق بفهٍم  خطاب������اً يقرب م������ن ال�������رصُّ

نَّ »عايدة« 
أ فكار الوجوديَّة. كما ا �سطحيٍّ لالأ

لهة املم�سوخة« تبدو �سخ�سيَّة مفتعلة؛  يف »الآ

لته من  ل ما حتمَّ أْن تتحمَّ أٍة ا اإذ ل ميك������ن لمرا

أي�ساً،  اإهمال واإذلل ب�سبب حادث������ٍة مفتعلٍة ا

ج������ل ال������ذي ي�سطهدها يب������دو مري�ساً  والرَّ

ور الذي  ْن يوؤدِّي الدَّ
أ نف�سيَّاً، ول ميكن لرجٍل ا

واية اإليه. توكله الرِّ

فكار امل�سبق������ة �سكاًل  وهك������ذا تن�س������ئ الأ

قة،  يها، بلغٍة �سعريَّة متدفِّ روائي������اً ملتب�ساً يوؤدِّ
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�سخا�س  ل بالأ وتربز فيه تقنيَّة روائي������ة تتحوَّ

وائيني  أ�سي������اء، وق������د ا�ستفاد بع�������س الرِّ اإىل ا

الالحق������ني من هذه التقنيَّة يف مرحلة تالية، 

كما ذكرنا قبل قليل.

ويف اخلت���ام، وميكن الق������ول، يف اخلتام، 

واية اللبنانية، عرف، يف  اإنَّ تاريخ تط������وُّر الرِّ

مراحله الثالث، اجتاه������اً روائّياً، اأملت فيه 

حداث  الروؤي������ة الفكريَّة/الفل�سفيَّة اختيار الأ

وت�سكيلها يف بنية روائيَّة ناطقة بهذه الروؤية. 

أث������ري يف الجتاهات  وكان له������ذا الجت������اه تا

خرى التي كانت وليدة اجلدل بني الواقع  الأ

واملتخيَّل، يف حني كان اجلدل يف هذا الجتاه 

ف املتخيَّل يف  يت������مُّ بني الفكر واملتخيَّل فيوظَّ

واية كما  خدم������ة الفكر، ومي�سي م�س������ار الرِّ

ير�سمه هذا الفكر لينطق به يف الغالب فكرة 

مبا�رصة، اأو من خالل �سخ�سيَّة خمتلقة تبدو 

مواقفها مفتعلة ومتناق�سة.
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دخل	يف	مماحكات	جدلية	مع	ثقافة	الهزمية	وال	مع	مثقفيها	 ل�س������ت	هنا	الأ

أو	بق�سد	جاهل،	 مل،	�سواء	بق�سد	موظف	ا الذي������ن	يبعثون	الياأ�س	ويقطعون	االأ

بواب	على	 ميني	الذين	ي�سدون	النوافذ	واالأ وال	مع	اأمية	الفك������ر	اأو	مثقفيها	االأ

أم������ل	اأو	رجاء،	حتى	لي�سورون	هم	وذل������ك	الفريق،	اأمتنا	وكاأنها	دخلت	يف	 كل	ا

قامة	�سالة	 حالة	م������وت	�رسيري	ومل	يبق	اإال	اأن	نعد	لها	اأوراق	النعي	ون�ستعد	الإ

اجلن������ازة	على	جثمانها،	ثم	نع������ود	لنبحث	لنا	عن	اأمة	تتبنان������ا	فننت�سب	اإليها	

ناقد واأديب �سوري .

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁❁

ò

مل قراءات تبعث الأ

جميل احل�سن

❁
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بالوالء، كم������ا كان ين�سب لبع�ض من �سموهم 

أبناء الع�رص اخلوايل. باملوايل من ا

 وال مبماحك������ة حال������ة التخل������ف العلمي 

واالبت������كار يف االخرتاع������ات واالكت�ساف������ات 

وال�سناع������ات، بل نكتفي هن������ا باأن نلفت اإىل 

أبنائن������ا املهاجرين  املبدع������ني املجلني م������ن ا

يف مهاجره������م، ونحيل املهتم������ني اإىل تلم�ض 

�سباب ويتولون عّنا رد كيد من نوهنا عنهم  االأ

قبل قليل.

نن������ا هن������ا يف �س������دد اأن ننظ������ر  ذل������ك الأ

أناه من اأعم������ال اإبداعية يف جمال  فيم������ا قرا

اخت�سا�سنا فقط، اأي يف ال�سعر، وما تعرفنا 

مل،  من خالل������ه على نفو�ض �ساب������ة تبعث االأ

وتوؤكد مقولة من يقول اإن اأمة ت�سحب وراءها 

بداع  تراث������اً �سخماً من فن������ون احل�سارة واالإ

احل�س������اري ال خ������وف عليه������ا رغ������م �سطوة 

الظروف الفاح�سة التي تعوقها، وت�سدق ما 

نذهب اإليه من اأن اأطول ليل مهما كان حالكاً 

يحمل الفجر يف عبه.

❁    ❁    ❁

لقد فرغت لتوي من اإجناز اجلزء ال�ساد�ض 

دبية  خ������ر من مو�سوع������ة يف الدرا�سة االأ واالأ

بعنوان »قراءات يف ال�سعر ال�سوري احلديث« 

تناولت �سعر �سعراء من القام�سلي يف اأق�سى 

ال�سمال ال�رصقي من القطر ال�سوري، اإىل غزة 

يف جن������وب فل�سطني، ومن عمان اإىل بريوت، 

أربعمئة  يف �ستة اأجزاء  حجومها ترتاوح بني ا

�سفحة و�سبعمئ������ة من القطع الكبري تزيد اأو 

تنق�س ح�سب وفرة املراجع وامل�سادر عن كل 

جزء:

ول: اجتاهات ال�سعر احلديث  اجل������زء الأ

يف ال�ساحل ال�سوري.

اجلزء الثاين: �سعراء حول العا�سي )من 

أريافهما(. حم�س وحماة وا

اجلزء الثالث: اأ�سداء من غ�سان )�سعراء 

من دم�سق وحوران واجلبل(.

اجلزء الراب������ع: يف مراب������ع بني حمدان 

)�سعراء من حلب وما يليها غرباً و�رصقاً(.

اجلزء اخلام�س: �سعراء من فل�سطني.

اجلزء ال�ساد�س: م�سامرات مع ال�سعر يف 

لبنان )الف�سيح والعامي(.

وقد بل������غ ع������دد ال�سعراء الذي������ن قراأت 

لهم من �سعره������م واتخذت منه �سواهدي يف 

الدرا�سة ما يزيد على مئتي �ساعر و�ساعرة، 

أنني قراأت يف املتو�سط ديوانني  فاإذا افرت�سنا ا

فقط لكل �ساعر، فه������ذا يعني اأين قراأت ما 

أربعمئ������ة ديوان �سعر ناهيك عما  يزيد على ا

أو  كت������ب حول بع�سها من درا�س������ات وبحوث ا

األف من كتب النقد.

نوه بعملي الذي اأخذ  أي�ساً مل اأقل هذا لأ ا

أو ملل  م������ن عمري ع�رص �سن������وات دومنا كلل ا
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�سدقاء  أ�سفق عل������ي بع�س الأ حتى لقد ا

وقالوا: اأرفق بنف�س������ك هذا عمل يحتاج 

اإىل موؤ�س�س������ة ثقافية، لكني بطبعي عنيد 

أي�ساً  أي�ساً وا يف مثل هذه احل������الت، بل ا

ن  أنا اب������ن الثمانني الآ ثب������ت اأن اأملي ا لأ

لي�س قائماً على الوه������م، ول مبنياً فوق 

ن�سان  أوؤمن ب������اأن الإ أنا ا أ�سا�س رمل������ي، وا ا

ن�سان  موق������ف، واأن ال�سعر من اإب������داع الإ

خر موق������ف، ول�سوف نرى  ف������اإذن هو الآ

اإىل نف������ر غري قليل من ه������وؤلء املبدعني 

ن�سان،  ال�سباب كيف يع������ززون موقف الإ

ال�سعر، وه������وؤلء م������ن طليعة  وموق������ف 

مة الذي������ن ت�سلم������وا الراية منا  ه������ذه الأ

وهم جديرون ب������اأن يعيدوا �سرية »جعفر 

الطيار« واأن ي�سقوا الطريق، مع �سواهم 

خرى،  م������ن املبدع������ني يف املج������الت الأ

أولئك  لتظهر رفوف كث������رية وقديرة من ا

جنحة القوية التي تتحدى  الطيارين ذوي الأ

أو بخالد  نواء والعوا�سف ولت�سم ب� )جعفر ا الأ

آتية ل  أو ب������اأي ا�سم عربي( فهي ا أو باإليا�س ا ا

ريب فيها.

ير�سى  ل��ن  )اخل�����رباء(  م��ن  جي�ض 

)�(
الهوان ولن يهاجر.

لعل������ي جنحت اإىل لغ������ة ال�سعر واأخذتني 

نها يف  أ منها لأ أت������ربا احلمية، وهذه تهمة ل ا

ألقيت قلمي، واإمنا  النتيجة هي الغالبة، وما ا

هي ا�سرتاحة حمارب ي�سده �سوقه الدائم اإىل 

ميدانه، ولي�س مي������داين من اخرتاع اخليال، 

ب������ل هو ب������ني �سفحات املبدع������ني والواثقني 

املنت�رصين ف������وق تراب ه������ذا الوطن الغايل، 

ولعله������ا دع������وة �سادقة م������ن اب������ن الثمانني 

ح������ولً اإىل ذوي العزائم لي�س������دوا عزائمهم 

ويزدادوا وثوقاً ع�سى يراهم بع�س املرتددين 

فيح�سم������وا ترددهم وين�سم������وا اإىل �سفوف 

منا�سلي الكلمة الذي������ن وحدهم �سيوؤ�س�سون 

مة ينريون  للمت�سدي������ن اإىل ظلمات حا�رص الأ
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مل امل�ستقبلي على  دروبه ويفتحون بوابات الأ

م�ساريعها.

❁    ❁    ❁

- وهاك������م اأمثلتن������ا و�سواهدن������ا من �سعر 

هوؤلء املبدعني.

ول من �ساعرين من دير  وليكن مثالنا الأ

أولهما كفيف وهو ال�ساعر حممد عبد  الزور ا

احل������دو الذي لن ندخ������ل يف تفا�سيل حياته 

ول كي������ف ح�سل على العل������م واملعرفة، ونال 

ال�سه������ادات، بل ننظر يف ط������رف من �سعره، 

أر�سل اإيل بثالثة دواوين مطبوعة. وقد ا

ومنها قوله:

هنا �ساأغني

لبوؤ�سي.. ل�سمتي.. لهم�سي

لكل احلزانى

لدمعة طفل

ينام على الرمل حتت اخليام

حل�رصة �سيخ حزينة

ر�سي هنا �ساأغني الأ

ل�سعبي الذي ي�رصب الدمع

ثم ميوت ليحيا كرميًا

ميزق ثوب الظلم الدفني

ويقتل هول املحن

نثى �سهيد تعلم كيف يخو�ض املنايا الأ

وي�سعل فانو�سه لليايل.

ودائم������اً يتجاوز حمنت������ه ليدخل يف الهم 

مة  الع������ام حماولً اأن ي�سعل �سمعة يف درب الأ

املظلم:

يا ع�ساق الكلمة

اأنتم ما زلتم تعت�رصون الليل.. الكلمات

واأنا اأغر�ض يف ال�سحراء ل�ساين

عل ل�ساين ينمو اأ�سجار نخيل

ر�ض اجلرداء يف االأ

ما زال الليل ال�سامت وحيًا يزرعني

يف عامل اأ�سعاري.

لحظ -عزيزي الق������ارئ- كيف يحافظ 

بداع الفني وهو  هذا ال�ساعر على م�ستوى الإ

يقدم تفاوؤله مع ه������ذا ال�سعر امللتزم، لحظ 

كي������ف )ميزق �سعب������ه ثوب الظ������الم الدفني 

وكيف ال�سهيد ي�سع������ل فانو�سه لليايل، وكيف 

يغر�������س ه������و ل�سانه يف ال�سح������راء عله ينمو 

أ�سج������ار نخيل( اأمله اأين؟ عند ع�ساق الكلمة  ا

)اأما كان يف البدء كلمة(؟

ه������ذا الرجل ال������ذي )مي������الأ ثيابه(-كما 

تقول العامة- همه الق�سية العامة كمنا�سل، 

واملنا�سل متفائل دائماً، ولي�س تفاوؤله خدعة 

مكذوبة كم������ا يفعل املتدّثرون بالفرو الفاخر 

رائك والطيال�س ويتباكون على الوطن  فوق الأ

الذي )�ساع(.

بل وحتى يو�سي ابنه لي�سري على منهاجه 

يحقق له طموحه وي�سمد �سموده:
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متام.. يا متام عفوك ال تكن رجل الهروب

اإين اأريدك اأن تكون هدية الوطن الغ�سوب

يام حني تثور بالعزم الدوؤوب ما اأروع االأ

لتقول للدخلء ال لن اأحيد عن اخلطوب

)�(
طفال يف الوطن احلبيب حتى تعود ب�سا�سة االأ

والثاين هو ال�ساعر املبدع خالد ال�سالمة 

اجليو�سي، وق������د و�سلني منه خم�سة دواوين 

ناأخ������ذ مثالنا من ملحمت������ه الرائعة )اعتذار 

لعيني زليخة(.

هذه امللحمة تعتم������د بجملتها وتف�سيلها 

عل������ى م�سمون������ات �سورة يو�س������ف يف القراآن 

الك������رمي، فلعل������ه لي�������س جمهولً م������ا يف تلك 

ال�س������ورة الكرمية من تف�سيالت حياة �سيدنا 

أبيه  يو�سف ب������ن يعقوب منذ اأن ق�������س على ا

حد ع�رص وال�سم�س والقمر  ق�سة الكواكب الأ

التي راآها ال�سديق يف املنام �ساجدة له، وقلق 

أبيه على ابنه من هذا املنام وقد ن�سحه اأن  ا

آه على اإخوته فيكيدوا له كيداً،  ل يق�س ما را

حداث يف حياة ذلك احلدث منذ  ثم تتايل الأ

ب ورموه  اأخذه اإخوته معهم بحيل������ة على الأ

يف غيابة اجلب، )وجاوؤوا على قمي�سه بدم 

أكله، ثم انت�سال  كذب( زاعمني اأن الذئب قد ا

القافلة امل�ساف������رة اإىل م�رص له واأخذه معهم 

وحماولة بيع������ه، فا�سرتاه عزي������ز م�رص وكان 

أته التي ن�سحها  ي�رصب املث������ل يف جمال امرا

زوجه������ا اأن )اأكرمي مثواه ع�سى اأن ينفعنا اأو 

نتخذه ول������داً(، وهذا يعن������ي اأن هذا العزيز 

أ دراما  أت������ه لي�������س عندهما ولد، وتب������دا وامرا

هذا الفتى تتعقد حتى حلت اأخرياً بعد في�س 

من احلوادث واملفاجاآت، باأن غدا هو عزيز 

م�رص بدلً م������ن عزيزها الذي مل يقل القراآن 

الكرمي ماذا ح�سل له.

ه������ذا ال�ساعر امللهم مل يتعر�������س للرواية 

آنية باأي تغي������ري، واإمنا علق احلدث يف  القرا

أبدع امللحمة. ذاكرته وا

لقد بن������ى على احل������دث )م�ستويني( من 

التاأوي������ل متالزم������ني ومتيني البني������ان الفني 

مل الزاهي كاأ�سعة  والرمزي ي�سع منهم������ا الأ

الفجر ال�س������ادق، وكال امل�ستوي������ني يتداخل 

خ������ر، وميتح������ان كالهما م������ن الق�سة  يف الآ

أو نق�ساً  آني������ة ل يدخالن عليها زي������ادة ا القرا

ول اأي تعديل.

ول مبن������ي عل������ى الطبيع������ة  امل�ست������وى الأ

أة العزيز  أة )زليخة( امرا ن�ساني������ة، تلك املرا الإ

جناب، ويظل  �ساأنها �ساأن اأي امراأة حتن اإىل الإ

جن������اب هاج�سها حتى تنجب اأو تدخل يف  الإ

�سن الياأ�س، وذلك له حديث اآخر.

أنه  والعزي������ز عقيم ل ينج������ب، ول نن�سى ا

أته ب�س������اأن الغ������الم )اأكرمي مثواه  ق������ال لمرا

ن هذا  أو نتخذه ولداً(، والآ ع�س������ى اأن ينفعنا ا

الول������د املتبن������ى اأ�سبح �ساباً ع������ارم ال�سباب، 

أنه قادر على منحها  أة ا وقد تو�سمت ب������ه املرا
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جن������اب( فراودته عن نف�سه،  مومة )اأي الإ الأ

والق�سة م�سهورة، وما زال ذلك الفتى الذي 

حوال من حال اإىل حال  غدا �ساباً تنتقل به الأ

حتى تو�سل اأخرياً اإىل اأن يكون )على خزائن 

ر�س(، وت�ستمر احلكاية اإىل اآخرها وتطل  الأ

زليخة اأحياناً مبا�������رصة واأحياناً ب�سورة غري 

ح������داث كلها حدثاً وراء  مبا�رصة من وراء الأ

ح������دث، وتنتهي احلكاية ب������اأن جتمع الق�سة 

آني������ة اآل يعقوب عن������د يو�سف يف م�رص  القرا

أي�ساً ليظهر  دون تفا�سي������ل، ويتوقف ال�سعر ا

مل برموزه  امل�ست������وى الثاين الذي يبع������ث الأ

واإمياءاته واإيحاءاته، ذلك اأن )زليخة( متثل 

مة مفرو�س عليها العقم وهي تواقة  مة والأ الأ

جناب، اأي مع������اودة دورها احل�ساري  اإىل الإ

كباق������ي الأمم العريقة، والنظ������ام ال�سيا�سي 

العربي العقي������م يفر�س حالة العقم التي هو 

مة، وهذا الفتى )يو�سف( ميثل  فيها على الأ

مل به ومنه هو  اجليل اجلديد الذي ي�سع الأ

مة اإىل طريق احل�سارة 
القادر على اإعادة الأ

مة تريده وتطلبه حثيثاً وهو اآت  بداع فالأ والإ

ل ري������ب يف ذلك، فت�سطل������ح املعادلة وحتل، 

أ  وينته������ي دور هذا النظام العقيم الذي اهرتا

واأثبت عجزه.

وىل تر�سح امللحمة للحدث  بيات الأ منذ الأ

ال�سخم:

ونام العزيز بح�سن زليخة

كانت زليخة حتلم بالع�سق يقطر من �سفتيك

اأيو�سف، هل ح�سنك الكوكبي ا�ستباها؟ اأم 

العقم اأوجعها؟

اأكانت تفكر حني ا�سرتاك العزيز �سبيًا 

�سليًل معرى من

الثوب، م�سنى من اخلوف، اأنك �سوف تهد 

جدار ال�سموخ

وتذكرها عمرها الع�سجدي، وكيف ا�ستبيح.

وتذكرها ال�سفقة اخلا�رصة.

مة(: أة )الأ اءل املرا وت�سَّ

اأاأر�سى رقاد العزيز بح�سني كوح�ض يوؤجج 

رغبتي القاتلة

ثم تعقب بعد زمن:

اأيو�سف... اأنت  ك�سفت غطائي ال�سميك

وعريتني من ثياب امللوك، وبوؤ�ض امللوك، 

وموت امللوك

فتحت عيوين على الزيف، اأذكرتني 

بال�سياع، واأين اأنثى

واأن حياتي وعمري وجمدي انتحار.

أة  ويتحول امل�سهد بعد عدة حماورات للمرا

مع نف�سها ت�سور هلعها مما هي فيه وتنامي 

�سبابتها وجعها وخوفها معاً، يتحول اخلوف 

اإىل الفت������ى، كيف حتوله الدرام������ا ال�سعرية 

وتقلبه، وتنمي حديثه عن نف�سه ومع نف�سه، 

مة اجلديد(: هذا الفتى )جيل الأ
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اأخاف العيون احلزينة

حتطم ج�سمي، وت�سلب ظلي بباب املدينة

اأخاف العيون التي اأحرقتها ليايل ال�سهاد

متزق قلبي �سظايا، وتن�رصها يف اأقا�سي البلد

❁    ❁    ❁

اأنا ال�سقر �سيد تلك اجلبال الق�سية

❁    ❁    ❁

اأنا الذئب، �سيد تلك الرباري الوحيد

❁    ❁    ❁

اأخاف عيون البنادق ترقب خطواتي 

الراع�سة

تطل من الدغلة املوح�سة

اأخاف العيون احلزينة

حتطم ظلي، وت�سلب نف�سي بباب املدينة

اأخاف العيون التي اأحرقتها ليايل ال�سهاد

متزق روحي �سظايا

وتر�سقها يف زوايا البلد

ويتاب������ع الفتى )جي������ل الق�سي������ة( رحلة 

الع������ذاب وال�سن������ى وال�س������رب عل������ى ال�سجن 

هم������ال اإىل اأن يكون املن������ام )الدخول يف  والإ

املوقف احلا�س������م( والبقرات ال�سمان ياأكلهن 

�سبع عجاف، ويقول الفتى بكل ثقة »اجعلني 

ر�������س اإين حفيظ عليم«، ومل  عل������ى خزائن الأ

يجد العزيز بداً من ال�ست�سالم لهذا الفتى، 

أه الفتى الذي يعود يقول  فيخلي عر�سه ليتبوا

�سائاًل:

أن������ا خ������ري  »األ ت������رون اأين اأويف الكي������ل وا

املنزلني«.

هن������اك تغني زليخة اأغنيته������ا التي طاملا 

حلمت باإن�سادها

وحني اأراك على العر�ض

تزهو فتيًا �سعيد

اأيا وردة العمر

حلم الليايل النقي البعيد

واأغفو على زندك الليل، اأغفو، اأحدق فيك

فتدفق نهرًا

لقد طال �سوق احلبيبات يف تربتي لل�سياء

ْق عزاء تدفَّ

عن القحط، عن خيبتي، عن دموعي

ْق عطاء تدفَّ

�سيطلع من غا�سق القحط وجه ربيعي

ْق رجاء تدفَّ

�سنعطي ونعطي ونغرق يف احلب كل البوادي

- ومث������ل ه������ذه امللحمة ال�سعري������ة الفذة 

اأختها »ملحمة �سقر قري�س وحيداً«، وكذلك 

خرى. عمال الأ الأ

روؤي������ة ثاقبة، وروؤيا ب�سرية، وموقف واثق 

)3(
م�سمم، وعاطفة حارة متدفقة.

❁    ❁    ❁

- فاإذا ما انتقلن������ا بالقارئ اإىل حمافظة 

ادلب والتقينا بال�ساعر املبدع الدكتور »�سالح 
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نف  الرح������ال« الخت�سا�س������ي يف اأمرا�س الأ

ذن واحلنجرة وهو من مواليد اإحدى قرى  والأ

جبل الزاوية، فاإننا واج������دون �سعراً �رصيحاً 

غري مرمز تظهر فيه ال�سورة املاأ�ساوية التي 

تدي������ن اأ�سحابها الالعب������ني مب�سري الوطن، 

أة هذا ال�س������اب الواجد نف�سه يف تناول  وجرا

الق�سايا القومي������ة وتقدميها يف هذا ال�سعر 

أو اإ�سعاف. امللتزم دون ا�ستفزاز ا

من اأمثلتنا قوله:

قالوا لنا: يف احلرب ندفع دمنا

عربون مهر للرتاب  

قلنا: �سنحيا للرتاب

قالوا: ويف ال�سلم القوي

نبني ونفعل ما نريد

قلنا: ويف ال�سلم الذبيح

نكون قد �رصنا عبيد

أبعاد من مداورة نظامنا  أبعاد وا اخت�سار ا

أبناء ال�سعب  العرب������ي ومناورته علينا نح������ن ا

الذين م������ا فتئنا ندفع مهر الق�سية منذ بدء 

ا�ستقاللن������ا اإىل يومن������ا ه������ذا م�سادرين من 

حريتنا واأمننا واأحياناً من معا�سنا.

ويتابع ال�ساعر اجلريء بقوله:

يا اأيها الوطن امل�سافر يف �سعارات البلط

يا اأيها البلد املحا�رص بني نارين وبحرين

وع�رصين خليفة

يا اأيها الوطن املعلق يف �رصاع

يا اأيها الوطن اخل�سيب بكل اأنواع اجلياع

ث������م ي�س������ور ماأ�س������اة القم������ع ال�سلطوي 

أ�ساليب������ه وت�سليط  والفتن������ان يف و�سائل������ه وا

عالم الر�سمي الهزيل على العقول ي�سو�س  الإ

عليها ويعّمي ب�سبابيته الكالم، في�سكل قمعاً 

ن من �ساأنه ت�سويه ق�سايا  اآخر غري ملمو�س لأ

الفكر واملعرفة:

�سلك يف ج�سدي وحلمي والذراع يا اأيها االأ

علموا اأطفالنا التاريخ والفتك املبارك

وتفننت كل اجلرائد واخلرائط والكتب

مبقاالت ال�سباب

وت�ستمر الق�سيدة اجلريئة تر�سم �سورة 

م������ا يجري يف ه������ذا الوطن باأ�سل������وب متنام 

كتنام������ي احل������دث يف الق�س������ة الفنية حتى 

تت�س������ح �سورة الواقع املوؤ�س������ي التي اأو�سلتنا 

اإىل احللف بني ال�سلطة القمعية يف الداخل، 

والغزاة القادمني من وراء البحار:

اأيها الغائب عن ع�رص ال�سيا�سة

وانت�سار باخلطابة   

اأيها املرتوك يف ديوانهم

لعبة دينار ودرهم   

اأيها املهزوم يف اأعماقهم

اأيها املقتول يف خنجرهم

اإنهم باعوك للجزار يف حر الظهرية



مل قراءات تبعث الأ

89 العـــــــــــــــــــدد  562    متـــــــــــــــــوز  2010

وا�ستدار اخَلَوَنة

حول جلد الذبيحة   

اإنهم لعبتنا فلنتقا�سم

ياأخذ اجللد ما �ساء، ويعطيهم فتات

ن�سان يف بطن احلواة ر�ض واالإ وتغيب االأ

ويف ق�سيدة بعنوان »�سالم على احلوت« 

معان يف  أبعاد اجلرمي������ة واملعاناة والإ يحدد ا

ارتكابها وا�ستمراريتها فيقول:

وتبداأ معركة القهر.. تنزف حتى جتف الدماء

ويبلعنا احلوت يف جوفه ما�سغًا ما ي�ساء من العظم

واللحم، يلقي البقايا على عدوة النهر

رمزًا لظلم يجيء

وها نحن جئنا

ولكنه احلوت ظل مي�سغنا يف اخلفاء

ومي�سغنا يف العلن

ولكن بثوب احل�سارة واللفتات.

ونخت������م مع ه������ذا ال�ساعر به������ذا الن�س 

مل وح������ده يف اأن  الرتاث������ي ونق������ول: لي�س الأ

اأجيالن������ا القادمة تتعرف �سيئ������اً ف�سيئاً على 

أ�سا�س مواٍز  واقعنا، ب������ل لن�سيد اأملنا عل������ى ا

داء  هو ق������درة هوؤلء الذين نعنيه������م على الأ

بداع ولغته وبيانه،  وامتالكهم رموز الفن والإ

واأن ال�سعر عندهم هو ال�سعر �سواء اأكان بوزن 

أم بحلته اجلديدة )�س������كل التفعيلة(  تراث������ي ا

وهاكم مقطوعة �سغرية لل�ساعر على البحر 

الطوي������ل وال�سكل الرتاث������ي، وذلك مما يعزز 

مة: اأملي مب�ستقبل الأ

ر�سمت لها يف خاطري كل �سورة

فمنها قطاف الكرم، منها املعا�رص

نبعها اأمتاح  للغيب  كوى  ومنها 

وامل��ح��اب��ر ع��ل��وي��ة  روؤى  وم��ن��ه��ا 

اأجادل فيها النف�ض األفًا، وبعدها

ي��ق��رب��ن��ي م��ن��ه��ا ق���ري���ب وغ���اب���ر

�سى ويبعدين عن وردها القهر واالأ

���اه م�������داٍج وف���اج���ر ول���ي���ل ت���غ�������سَّ

فاأغدو كمن يف ال�سيل �ساح مرجيًا

�سدى �سوته اأن ي�سمع ال�سوت عابر

ول���ك���ن���ه م������وج ع���ن���ي���ف م��ع��رب��د

ط��وى واح���ة للحلم وان��ه��د زائ��ر

اأذق ارتويت، ومل  فاأ�سدر عنها ما 

جنى نحلها والعمر واحلظ عاثر

هذا ال�ساعر امللتزم، هذا ال�ساعر الفنان 

داء م������ن �سعره تبعث  يقدم رم������وزاً رائعة الأ

مل كذوباً و�سهاًل  مل، واإن مل يقدم ذلك الأ الأ

أمت������ه التي يع�سقها  مبنياً عل������ى الطوباوية، ا

)ير�س������م لها يف خاط������ره كل �س������ورة( )منها 

قطاف الك������رم.. منها املعا�������رص(، تاريخنا، 

تراثن������ا الفني هو الكفي������ل باإمدادنا بالرجاء 

م������ل، ه������و لي�س تراث������اً فح�س������ب بل هو  والأ

مل  اإطاللة امل�ستقبل الواعد.. من جتليات الأ
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القادم������ة من الغيب ياأخ������ذ حمابره، من تلك 

الروؤى العلوية.

أم������ل جماين، فالواقع  لكنه ل يبني على ا

الرهيب مبا ي�سد ب������ه على العقول والنفو�س 

يجعل ال�ساع������ر اأحياناً كث������رية يجادل نف�سه 

ألفاً،  باملتناق�سات التي »اأجادل فيها النف�س ا

وبعدها يقربن������ي منها قري������ب وغابر« هذه 

م������ة التي ا�ستع�ست عل������ى نائبات الزمان  الأ

مل وجتعله  وكوارث الدهر حتر�������س ذلك الأ

حّياً حا�رصاً.

وال�ساعر اإن�سان، ب�������رصي، تنتابه حالت 

أث������ري فواجع ما يجري، فقد يقف  �ستى من تا

على حاف������ة القنوط غري م������رة، لكن الوفاء 

واأخ������الق البطولة مينعانه من تنكي�س الراية 

أو ك�رص املحربة. ا

ولرن اأخرياً كيف اأن ه������ذا ال�ساعر الذي 

أ�سكاله  ������ى عتبة ال�سباب قلياًل يبدع يف ا تخطَّ

ال�سعرية يف اأميا �سكل ظهرت.

)4(
مل؟ ألي�س هذا من بواعث الأ ا

❁    ❁    ❁

- فاإذا ما انتق������ل بنا مطينا اإىل حوران، 

حوران تاريخ اخل�سب والنماء، حوران التي 

كانت ظهرياً فاع������اًل جلي�س خالد بن الوليد 

يف معركة الريموك الظافرة وكانت وما تزال 

على ن�رصانيتها، اإذ كان������ت احلمية القومية 

أبنائها. هي الفاعلة يف نفو�س ا

فاإننا كذل������ك �سناأخذ مثالنا من �ساعرين 

أبناء ح������وران املعا�رصة يعيدان  مبدعني من ا

�س������رية �ساعرها اخلال������د )اأبي مت������ام( هما 

�ستاذ  ال�ساعر ال�ساب الدكتور خليل مو�سى الأ

داب بجامعة دم�س������ق، وال�ساعر  يف كلي������ة الآ

املنا�سل ال�سامت يو�سف عويد ال�سيا�سنة، 

ولن نطيل الوقوف معهما بل نكتفي بتقدمي 

أو �ساهدين م������ن �سع������ر اأي منهما،  �ساه������د ا

ونحيل قارئن������ا العزيز اإىل اجلزء الثالث من 

كتابنا »قراءات يف ال�سعر ال�سوري احلديث« 

ال�سادر عن احتاد الكّتاب العرب عام 2009 

بعنوان )�سعراء من دم�سق وحوران واجلبل( 

ففيه خربهما وخرب كوكبة من �سعراء املنطقة 

اجلنوبية من قطرنا العزيز.

أم������ا الدكتور خليل مو�س������ى فقد حاورته  ا

أي������ت من الواج������ب اأن يحاور فيه يف  فيما را

نف ذكره، و�رصعان ما فتح �سهيتي  كتاب������ي الآ

ول ملحمة  على ق������راءة عمليه الكبريي������ن الأ

أ�سفار  بعن������وان »ثالثي������ة ال������دم والنه������ار يف ا

أي�ساً بعنوان »العودة  املتنبي« والثاين ملحمة ا

اإىل اأوروك«، فماذا وجدت يف امللحمتني؟

مل  أن������ا ل اأرى مبعث الأ أ�س������ارع فاأقول: ا ا

أين  يف كون ال�سع������راء يعرفون اأين هم؟ واإىل ا

همية  أي�ساً، وهو من الأ مي�سون فح�سب، بل ا
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عندي مب������كان، اأن هوؤلء الرج������ال مزودون 

بثقاف������ة غنية ومنوعة تراثي������ة ومعا�رصة من 

مة وتراث الأمم، من جتارب الع�رص  تراث الأ

عندنا وجت������ارب الع�رص عن������د غرينا، وهذا 

م������ة، كما جتاوزت  مل باأن هذه الأ يق������وي الأ

أم������ام العاديات،  حمنه������ا املا�سيات و�سمدت ا

�سوف تتج������اوز اأي�ساً حمنتها احلالية فهوؤلء 

الرج������ال م������ن ذخائرها التي م������ا تفتاأ تبدع 

زمان. اأمثالهم على مر الأ

أ�سفار املتنبي«  واأول ما يطالع القارئ يف »ا

افتتاحية امللحمة، وهي ق�سيدة ق�سرية من 

أبي������ات على وزن الكامل وقافية الراء  ع�رصة ا

امل�سموم������ة، فهي مما ي�سه������د لل�ساعر على 

أراد دون  مقدرته على نظم ال�سعر باأميا وزن ا

داء الفني املحكم  اأن يتخلى عن اأ�سالته يف الأ

أنه كتب امللحمة كلها  البنيان، وقد متنيت لو ا

بال�س������كل الرتاثي املنا�س������ب ملو�سوعه، اإذ اإن 

املتنب������ي كان ميتاز باأناق������ة ال�سورة ال�سعرية 

آذان امل�ستمعني ونفو�سهم،  وقوتها ووقعها يف ا

أتبينه جنح بعد الفتتاحية اإىل  مر ل ا لك������ن لأ

�سلوب احلديث: الأ

نهار �سعر!.. ليلك يف اجلراح  يا 

ق�����دار وع��ل��ى دروب�����ك ت��رمت��ي االأ

يف ���س��ف��ت��ي��ك ل���ق���اء ك����ل م��ت��ي��م

وع����ل����ى ����س���ط���ورك ح������امل ب��ح��ار

لك �سفحة يف احللم نا�سعة الروؤى

ح����رب ي�����س��ط��ر وال����������روؤى اأق���م���ار

ومنازيل ملحمي  فيك  اأب�����رصت 

وق���ب���ور اأه���ل���ي ���س��ي��ج��ت��ه��ا ال����دار

امل��دى اأجنحة  للزيتون  ف��م��ددت 

ل���ل���ط���ري ح����ل����م، ل���ل���ن���دى اأوت�������ار

ل��ل��ع��ا���س��ق��ني ت���ف���ي���وؤوا اأح��لم��ه��م

ل���ل���غ���ائ���ب���ني وم����ال����ه����م اأع��������ذار

اإي�������ه اأم�������ري امل���ت���ع���ب���ني! ف���اإن���ن���ي

������رصح ث�����وى يف ج��ان��ب��ي��ه دم����ار

ي���ام ت��رك�����ض يف دم��ي م���ايل ول���لأ

وط�����ار وت�����س��ده��ا ع���ن درب���ه���ا االأ

�ساأبث يف عمر الكوؤو�ض ق�سيدتي

����س���ع���ار ل���ت���زي���دين يف دف���ئ���ه���ا االأ

و�سادتي والقري�ض  امل�سهد  واأن���ا 

واأن��������ا امل���ت���ي���م وال����������ورى ���س��م��ار

وا�سح اأن هذا القول ل�سان حال ال�ساعر 

أوماأ قلي������اًل اإىل حال ال�ساعر  املعا�������رص، واإن ا

بيات جدة وابتكار يف اأكرث من  القدمي، يف الأ

يام ب�ساعرنا  مو�سع، وفيها ح������الت تقلب الأ

أوماأنا، اإن�سان وابن وطن  احلديث، فهو، كما ا

يام، فال بد اأن ين�سح ذلك  ترنحه كوارث الأ

يف �سعر ال�ساعر امللتزم ولكن الوفاء للحقيقة، 

مل املعقود على نا�سية امل�ستقبل يجعله  ولالأ

 متناق�سات������ه اإىل الثقة باأمت������ه وباأيام 
ُ

يَْع������رب

الن�رص القادمة.
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فيا ترى من هم هوؤلء الذين: 

نهبوا جراري

�ساحلوا الروم الغطار�ض

واحتموا

حتت ال�رصادق والبيارق والغياب

مالوا اإىل اأهوائهم

فتنابذوا

وم�سوا اإىل اأوكارهم

فت�سايحوا، وت�ساحلوا، وت�ساحموا

من ها هنا مروا، وما مرت خيولهم

وما مرت �سيوفهم

وما مرت عزائمهم

�سوى �سفر اإىل بلد الكبار

يادي والثياب وتعلموا لثم االأ

ذهبوا وجاوؤوا، ثم جاوؤوا يف ذهاب

�سادوا على البحر اخلفيف ق�سورهم

زبدًا رمااًل

داهموين ع�سكرًا فوق الرتاب

وع�سكرًا حتت الرتاب

أم �ساعر هذا  وه������ل ال�ساك������ي املتنب������ي ا

خر؟ الع�رص؟. اأم كالهما ي�سكو اإىل الآ

هذا ال�ساكي يقول متحدياً:

اأ�����س����م ب��ف��ي��ك رائ����ح����ة امل���راع���ي

القطيع ���س��ف��ائ��رك  يف  وي��ل��ه��ث 

ف��ل اأخ�����س��ى ال�����س��ق��ي��ع وال ق��واه

ال�سقيع ي��ح��رتق  �سفتيك  ففي 

- ه������ذه بع�������س �سمات ال�ساع������ر ال�ساب 

خلي������ل مو�سى، فم������اذا �سرنى عن������د ال�ساعر 

أي�ساً يو�سف عويد ال�سيا�سنة؟ املبدع ا

يف اأول ديوان������ه »عط������ر الل������وز« يط������رح 

ال�ساع������ر �س������وؤال »كيف«، ويخت�������رص مدلول 

�سوؤاله مبا يلي:

من يرينا كيف يطوينا الوجود؟

من يرينا كيف �سار الطني دود؟

من يرينا كيف بعد املوت نبقى

مثل حلن خالد يف بال عود؟

ويرد بق�سيدة مطولة عنوانها »اجلواب 

نه مل يجب،  الف������ذ«، وهو فعاًل جواب ف������ذ، لأ

جابة، بل اإجابت������ه كانت �سوؤالً  مل يقط������ع بالإ

يجيب عنه ب�سوؤال.. اإىل اآخر الق�سيدة، ويف 

كل �س������وؤال يفت������ح عوامل ويرود ع������وامل، ويفتح 

�سهية الق������ارئ بل يح������رك ده�سته، ويحفزه 

فكراً ونف�ساً وع�سباً وخيالً لتوقعات.

ه������ذه امللحمة ال�سوفي������ة العرفانية التي 

تفت������ح باب ال�سع������ر على املعرف������ة بال�سوؤال، 

تقتح������م العوامل كله������ا ب�سوؤال، تب������ده الوجود 

ب�س������وؤال اإثر �سوؤال، واإن �سئت فقل: ت�ستق كل 

جواب عن �س������وؤال من ال�سوؤال نف�سه وب�سوؤال 

�سئلة كلها بال�سوؤال،  جديد، اأي جتيب عن الأ

وما بني كل �س������وؤال و�سوؤال ينفتح املدى اأمام 

ن�سان  العقل على م�ساريعه لت�سوح فيه روح الإ

بواب وراء كل  يلهث العقل وراءه������ا يو�سع الأ
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آخ������ر يبدهه ب�سوؤال، ف������ال تكاد تلتفت  باب ا

اإليه حتى يب������ادر ب�سوؤال ل تفتاأ تبادر ب�سوؤال 

جابات كلها ب�سوؤال، فيا  حتى ي�سبقك اإىل الإ

ل�سقراط الوج������ودي اجلدي������د!. ذاك الذي 

اأماط اللثام عن لغز الوجود كله بال�سوؤال:

اأي غيب جئت منه؟

جئت من اأي احتمال

كيف لو كان من املليار غريي؟

كيف كان البدء

اأو كان املاآل؟

خمطئ من قال اإين مدرك

فحوى ال�سوؤال   

ال تقل: اأي �سوؤال؟

بل، فقل كل �سوؤال.

�سئلة  ويقلب وجوه الحتمالت بتوايل الأ

ونفيه������ا، ثم الع������ودة اإىل الحتمالت والنفي 

باأ�سئل������ة ل تثب������ت ول تنف������ي، ولك������ن تغري 

بالبح������ث والتاأم������ل والتوقع������ات، وقد يظن 

أنه يلتقي مع اإيليا اأبي ما�سي  القارئ لوهلة ا

يف ق�سي������دة »الطال�سم«، لكن������ه مل يقف عند 

أبو ما�سي ول نحا  احلد الذي وقف عن������ده ا

نحوه، فاأبو ما�سي اأجاب ب� »الالاأدرية« وهي 

نها  اإحدى الفل�سفات التي اأخذ بها بع�سهم لأ

تعفي من ع������بء املعاناة والتاأم������ل ال�سعب، 

اأما ال�ساعر يو�س������ف �سيا�سنة فيلون اإجابته 

ب�س������وؤال غري معٍف نف�سه م������ن تبعات التاأمل 

ال�سع������ب، واحلق اأقول اإن ه������ذا الن�س من 

اأغنى الن�سو�س التي مررت بها واأعمقها.

وكي������ال يح�س������ب الوقوف عن������د حمراب 

الغيب وقفة تاأمل وك�سف، هروباً بال�سعر اإىل 

عامل غري واقعي بعيد عن م�سوؤولية الكلمة يف 

هذه الظروف الع�سيبة وهذا الزمن الرديء 

املرتاجع بنا، وكيال ينكر على ال�ساعر توظيفه 

امل�سطلح������ات الرمزية ال�سفاف������ة وال�سفيفة 

والعامتة، وحت�س������ب عليه تالعباً باللغة نرى 

اإىل الق�سائ������د امللتزم������ة يف الدي������وان، وهي 

كرثية، ف������رنى فيها ت�رصيحاً حيث ل ينفع  الأ

طار الفني  التلميح، وتلميحاً حيث يقت�سي الإ

خرى، ونقراأ يف  ألوان البالغة الأ يف الرمز، وا

ق�سيدة »يف ال�سك منحي« قوله:

على باب قلبي

اأوقف نزيف القوايف

لقد نام وارتاح من ع�سقه

فاأطلق عنان الرياح

وذر رماد احلروف املريبات

واملفردات الغوايف

أنه �سينحي من �سعره  وه������ذا القول يعني ا

ن������ه ح�سبما اأوحى اآخر  الكالم غري امللتزم لأ

مقط������ع يعترب اأن ال�ساع������ر الذي ل ق�سية له 

أو املغيب عن الوعي. مبثابة النائم ا

واأن ال�سعر الذي ل مياهي ق�سية، كالم 

خمدر ولغو من الكالم:
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زمان مديد

ويف ال�رصق

وجه احلقيقة اأعمى

ت�سامى عن اخللق

والكل غاف

وال�سبب الذي يطل علينا يف قوله:

هو العقل كال�سيف

تبداأ منه احلقائق يف الكون

لكن العق������ل خميف يهز �سلط������ان �سغار 

الفقهاء واأمراء ال�سلطة، وقد طال زمان هذا 

رهاب املزدوج عندنا: الإ

قرون من الهجر

اأعطته �سيفًا ظلومًا

هل على االأ

واأعطته يف احل�سنيني رعب اخلراف

ولذلك:

ا�ستعذب النوم بني املليحات

)�(
واأعطى مفاتيحه للطوا�سي

ويغلق باب اليقني علينا

وبديه������ي عندما يلغ������ى دور العقل حتتل 

ال�ساحة اخلرافات اجلهل واجلهالت:

نعر�ض يف اجلن جهرا

ونحلب للخ�سب تي�سًا

ونبني عليه مقامًا

ونكتب للطفل حرزًا

وللبنت »قفًل«

حجابا �سميكًا

ونلعن طب امل�سايف.

األ نرى اأن هذا ال�سعر �ساهد على الع�رص 

ويف الوقت نف�سه مفتاح لباب امل�ستقبل؟

❁    ❁    ❁

أم������ا فل�سط������ني فتكاد تك������ون �سجادة  - ا

�س������الة لل�سعراء الفل�سطيني������ني جميعاً، لقد 

ح������اورت يف كتاب������ي »�سعراء م������ن فل�سطني« 

وهو اجلزء اخلام�س من »قراءات يف ال�سعر 

ال�س������وري احلدي������ث« �سعر اثن������ني وع�رصين 

�ساعراً، وقراأت ملثل هذا العدد من ال�سعراء 

ن دواوينهم مل  الفل�سطينيني ق�سائ������د قليلة لأ

ت�سلني، واحل�سيل������ة التي حت�سلت يف يدي 

ه������ي اأن ق�سية تنب�س بهذه الدرجة يف دماء 

اأ�سحابه������ا وترتع�س يف كلماتهم وعلى روؤو�س 

يام  اأقالمه������م ل خوف عليها مهم������ا اأتت الأ

بالظلم والطغيان، وخذلن الطبقة ال�سيا�سية 

م������ة ق�سية م�سري،  املدجن������ة لها، فق�سية الأ

وامل�سري يدركه هوؤلء الرجال املخل�سون من 

أر واحداً ينبو وي�سذ عن  �سع������راء فل�سطني، مل ا

القاعدة ب������ل ال�سعر كله اأو جله يوحي بذلك 

حيان،  تلميح������اً اأحياناً وت�رصيح������اً يف كل الأ

م������ل �سائغ يف هوؤلء ال�سعراء امل�ستقبليني  والأ

نه������م مدركون ق�سيتهم، عارفون  ال�سجعان لأ

مالها وما عليها، عليمون بحقيقة ما يجري 
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ر�س للغزاة  من د�سائ�������س وتخاذل ميه������د الأ

املحتل������ني، ولكن ه������وؤلء الرج������ال مت�سبثون 

بالوط������ن املقيم منهم �سام������د يتحدى، وابن 

ال�ست������ات م�سمم وم�رص عل������ى العودة مهما 

تطاول زم������ان الغ������رتاب، ليتنامى ذلك يف 

النفو�س جياًل بعد جيل.

بعد من  ه������ذه املقال������ة ل تت�سع جم������الً لأ

ح������د نحن م�سطرون عل������ى مراعاته، لذلك 

أكتف������ي باأن اأحيل القارئ  لن نطيل، وهنا ل ا

نف ذكره، بل �ساأحيله اإىل كتب  اإىل كتاب������ي الآ

ودرا�سات كثرية، اأخذت منها �سخ�سياً الكثري 

اأهمه������ا دواوين  من �سواه������دي وم�ستنداتي 

أنف�سهم فمعظمه������ا حل�سن احلظ  ال�سع������راء ا

موجود اإما يف مكتبات ال�سوق اأو يف املكتبات 

قارب من  �سدق������اء والأ أو بحوزة الأ العام������ة ا

قراء ال�سعر وع�ساقه.

�سناأخ������ذ م������ن �سع������ر �سع������راء الق�سي������ة 

منوذجني:

ول ال�ساع������ر ال�سهيد كمال نا�رص، وقد  الأ

�سى  آثمة نرى، ببالغ الأ اغتالته يد �سهيونية ا

واحل������زن، النظ������ام ال�سيا�س������ي العربي ومنه 

القيادة الفل�سطينية ي�سعون اإليها ليت�ساحلوا 

معها، وهي تلعب بهم وتناأى عنهم، تلك هي 

يد »اإيه������ودا باراك« رئي�س ال������وزراء ال�سابق 

ووزير الدفاع احلايل. ال�ساعر كمال نا�رص مل 

يثنه �سجن، )وقد تناوبت عليه �سجون عربية 

و�سجون اإ�رصائيلية( ول اإبعاد ول مالحقة، ومل 

توئ�سه الهزائم والنتكا�سات، بل ظل مم�سكاً 

أم  ب�سالحه �س������واء اأكان ذلك ال�س������الح قلماً ا

ب������ارودة اإىل اأن راح �سهيد الق�سية وترك لنا 

ديوان �سعر �ساهداً على ذلك.

واأول قطافن������ا من ذلك ال�سع������ر اململوء 

بيات: أ�سى، هذه الأ عاطفة و�سوقاً وا

ال���ت���ي حملت ال����راع����ي  ���س��ب��اب��ة 

بلدي م��ن  البكر  اجل��م��ال  حل��ن 

اأن���غ���ام���ه���ا ال�������س���ك���رى ت���ط���اردين

خلدي ويف  �سمعي  يف  وت��ع��ي�����ض 

ت��ع��ذب��ن��ي روؤي���������ا  واأع����ي���������ض يف 

كبدي وم��ن  ج��رح��ي  م��ن  وت�سيل 

وط��ن��ي اإىل  ����س���وق���ًا  ب����ي  ت���رت���د 

وت���ه���ي���م ب����ي ل��ل�����س��اح��ل ال���غ���رد

ف����������اأرى ب�����ه ع����م����ري ي����وؤرق����ن����ي

اأم�������س���ي ع���ل���ى اأ����س���لئ���ه وغ����دي

احل������زن والقهر وم������رارة الغربة وال�سوق 

والتعل������ق بالق�سية رغم ذل������ك كله، وهل بعد 

هذا البذل الذي توج بال�سهادة من بذل.

أكاد اأرى كل �ساع������ر فل�سطيني م�ستعداً  وا

ن يدف������ع �رصيب������ة الدم الت������ي دفعها كمال  لأ

نا�رص، وهذا، بالن�سبة يل، مبعث اأمل كبري.

هذا، ومل تكن معاناة كمال معاناة �سلبية، 

�رصار والثقة ومنطق الرجولة  بل كان فيها الإ

احلقة، لننظر قوله مثاًل:
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اأخا الغدر اإن دماء ال�سعوب لها يف ح�ساب 

ال�سعوب ثمن

متهل، فلن ت�ستطيع ال�سمود، ولن ت�ستطيع 

البقاء، ولن

ويف هذا زبدة القول، وم�سداق املوقف.

أم������ا مثالنا الثاين فمن ال�ساعر ال�ساب  - ا

متي������م الربغوثي، ابن ال�ساع������ر املبدع مريد 

ديبة املرموق������ة ر�سوى  الربغوث������ي، اب������ن الأ

عا�سور.

ه������ذا ال�ساع������ر ال�ساب يب������دو جريئاً اإىل 

درج������ة القتح������ام، يهم اأن يوؤك������د ذاته، لكي 

يق������ول ما يقوله ع������ن ثق������ة، واأن ين�سجم مع 

تل������ك الذات، وذلك كما قلن������ا، ميكنه من اأن 

يقول كلمته اجلريئة، ق�سيدته اجلريئة، واأن 

تك������ون الكلمة التي يقوله������ا كلمته فعاًل، واأن 

تكون الق�سيدة الت������ي يكتبها حقاً ق�سيدته، 

واأن تكون الفكرة الت������ي ت�سمنتها ق�سيدته، 

أيه الذي  أو �سعت بها كلمته اأي�ساً فكرته، ورا ا

أيه.. وليقل بعدها ما يقال، فهو  يبديه بها را

-على حد قول������ه- )ابن مري������د ور�سوى( و 

)6(
)ا�سمه متيم(، ثم هو )ابن فل�سطني(.

فهو:

�ساع������ر مطولت، كم������ا كان رائد ال�سعر 

احلديث ال�ساعر العبقري املرحوم بدر �ساكر 

ال�سياب، هاج�سه الدائم ق�سيته الفل�سطينية، 

�سالمي  الإ التاري������خ  ي�ستح�������رص مو�سوعات 

ا�ستح�ساراً خا�ساً قل من ا�ستح�رصه، وميتاز 

باأ�سلوب خا�س ل ي�سارك������ه فيه اأحد �سيقال 

أ�سلوب متيم  دبية اإنه )ا
يف قابل الدرا�سات الأ

الربغوثي(.

ما يخدم ق�سيته وينا�رصها هو ال�سحيح 

�رصعاً وحكماً، وم������ن ينا�رص ق�سيته وينت�رص 

وىل اأن ي�سود  لها ه������و �ساحب احلق، وهو الأ

أيه وموقفه. را

أنه، منذ فجر �سبابه، يبدو  لحظ كي������ف ا

فاهماً حقيق������ة ما هو حا�س������ل وحقيقة ما 

يجري، وحقيقة ما ينتظر اأن يكون، وحقيقته 

هله: هو و�سعبه الواثق من عودة احلق لأ

ففي ال�سورة الكاحلة:

يف القد�ض بائع خ�رصة من جورجيا

برم بزوجته

يفكر يف ق�ساء اإجازة، 

اأو يف طلء البيت.

يف القد�ض توراة وكهل من منهاتن العليا 

يفقه فتية البولون يف اأحكامها،

حبا�ض يغلق �سارعًا يف ال�سوق:
أ
يف القد�ض �رصطي من اال

ر�سا�ض على م�ستوطن مل يبلغ الع�رصين

قبعة حتيي حائط املبكى

فرجن �سقر ال يرون القد�ض اإطلقًا و�سياح من االإ

تراهم ياأخذون لبع�سهم �سورًا مع امراأة تبيع الفجل 

يف ال�ساحات طول اليوم

يف القد�ض اأ�سوار من الريحان
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�سمنت يف القد�ض مرتا�ض من االإ

يف القد�ض دب اجلند منتعلني فوق الغيم

هذا احل�سد الغريب املتنافر الذي يظهر 

احلالة ال�سهيونية يف فل�سطني، تنافر يف كل 

جنا�س، وال�سحن، وهو ما ي�سعى  �س������يء يف الأ

ب������ه اإىل تكوين املجتمع اليه������ودي، ،هذا اأمر 

ع�س������ري اإن مل يكن م�ستحي������اًل، وحالة الذعر 

الدائ������م وال�ستنف������ار الدائ������م له������ذا الكيان 

العدواين الغا�سب.

آه هذا ال�س������اب اجلريء يف  ه������ذا كل������ه را

حلظ������ة عابرة هم فيها اأن يدخل اإىل القد�س 

آه واأدركه، وعمي عنه  ومن������ع من دخوله������ا، را

قادة العرب والقادة ال�سيا�سيون الفل�سطينيون 

ثمة املغ�سولة  يدي الآ وتراهم يلهثون باجتاه الأ

بدماء رجالنا ون�سائنا واأطفالنا لي�سافحوها 

نهم يف  ذعان واخلنوع لأ ويكتبوا لها �سك الإ

حقيقتهم يخ�سون جيل متيم الربغوثي من اأن 

مور اإليه ويغدو القرار قراره، هنالك 
توؤول الأ

تهدد عرو�سهم وامتيازاتهم، واملخيف بالن�سبة 

خريين: لهم ما يقوله متيم يف البيتني الأ

�سفلت يف القد�ض �سلينا على االإ

يف القد�ض، ما يف القد�ض اإال اأنت؟

يف النتيجة اإن �ساعة احل�سم التي �ستاأتي 

آتية ال ريب فيها. بها اأجيال الق�سية ا

❁    ❁    ❁

وحبذا لو يت�سع املقام اإذاً لكنا زدنا وزدنا 

واأمعن������ا يف الزيادة فالق�سية حتتاج اإىل اأكرث 

م������ن هذا بكثري، والذي يعزين������ا ونعتز به اأن 

م������ا قلناه لي�س من اخرتاعنا، ول من اإبداعنا 

أ�سعار متثل قائليها  وتركيب خيالن������ا، بل هو ا

مل. وهي ما جعلت قراءاتنا تبعث الأ

الهوام�ش

ــره، وبيتاً اآخر معه يف جريدة البعث �سمن مقالة عام 1951م، هو قال )من الفقراء(  �ستاذ اأ�سعد �سقر ن�س ــت لالأ البي  -1

فنا وقلنا من )اخلرباء( ملنا�سبة الزمن.
ّ
ونحن ت�سر

من ديوان اأوراق �ساعر فراتي.  -2

نلتم�ص درا�سة عن ال�ساعرين وعديدين اأمثالهما يف اجلزء الرابع من كتابنا »قراءات يف ال�سعر ال�سوري احلديث«.  -3

انظر كتابنا )يف مرابع بني حمدان( وهو اجلزء الرابع من )قراءات يف ال�سعر ال�سوري احلديث(. ويف املرجع نف�سه جتد   -4

نبذة عن حياة ال�ساعر، واأ�سماء جمموعاته ال�سعرية.

ب اإل املاحل  ّ
ــراأة. ولهذا الكالم اأبعاد كثرية اأهمها اأن ال�سلطان ل يقر ــي: العّنني الذي ل ميلك اأن يعا�سر امل الطوا�س  -5

بدي مامل يوؤمر. عة الذي يقول حيث يقول ال�سلطان اأو ما يرغب اأن يقوله، وي�سكت ال�سكوت الأ مَّ الإ

من ديوانه )يف القد�ص(.  -6
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مقدمة:

دبي������ة: �صعر، رو�ية، ق�صة، م�رسح �إلخ. هو  جنا�س �لأ جتلي������ات �ملكان يف �لأ

دبي فال �أدب بال مكان، ول �أبطال بال مكان يتحركون  بد�ع �لأ جزءٌ هام من �لإ

فيه.

أو باآخر �إىل �لفن.. ومن   مبا فيه »�ل�صع������ر«.. ينتمي ب�صكل �
ّ
كلُّ عم������ل �أدبي

يري������د �أن يق������ّدم فّناً فعلي������ه �أن يقدمه جمياًل وجماليات �مل������كان يف �لو�صف 

دبي. أ�صكال ح�صور �ملكان هام يف �لعمل �لأ و�لت�صوير و�

ناقد �سوري.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁❁

ò

جماليات املكان يف �شعر اأنور العطار

»غوطُة دم�شَق اأمنوذجًا«

يو�صف م�صطفى

❁
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 اال�صتغ������ال على امل������كان، و�صف املكان، 

تفا�صيل املكان، حميط املكان: املكاُن: املدينة، 

القري������ة، اأر�ض املعركة، البادي������ة، احلارات، 

زّقة، البحر، اجلبل، ال�صهل..اإلخ. االأ

أق������ول: اال�صتغال على امل������كان، وجتليات  ا

بداعي ج������زءاً من  امل������كان يُعطي العم������ل االإ

ح�ص������وره، واأ�صالته، وهويت������ه، وانتمائه. اإنَّه 

ن�صان. املكان البيئة املرتبطة بالزمان واالإ

ديب لف�صاء املكان يح�رضُ  يف مقارب������ة االأ

�صاف������ات على  �صف������اء« واالإ م������ا ي�صم������ى »االإ

املكان..

كم������ا حت�رض ذاك������رة امل������كان، واملكان يف 

ماين يف  بداع������ي، واالأ الذاك������رة، واملتخيل االإ

ر�ص������م م�صهدي������ة امل������كان.. ال يكت�صب املكان 

أبعاده اإال من خالل دخوله واخرتاقه  معناه وا

أن�صنته واالندماج معه والتداخل بني الزمان  وا

ن�صان يف حراك������ه، ووعيه اأكرث  وامل������كان. واالإ

الت�صاقاً باملكان فهو �صاحة ن�صاطه: اإنه مكان 

ح�صي مدرك ملمو�ض. ووجوُد املكان يقت�صي 

خر. وجود الزمان فكالهما يتفاعل باالآ

 م�صار الق�صيدة:

مقاربت������ي الي������وم هي لق�صي������دة »غوطة 

أنور  دم�ص������ق« لل�صاع������ر الدم�صقيِّ الكب������ر: »ا

العط������ار« ال�صاع������ر الرومان�ص������ي، الوجداين 

الرقي������ق، وال�صفاف، واملره������ف، واملبدع يف 

و�صفه.

يقول م�ستهاًل الق�سيدة:

ع������امٌل م����ن ن�������س���ارٍة واخ���������رصاِر

ط�����اِر ف���ات���ُن ال��و���س��ي ع��ب��ق��ريُّ االإ

َ والب�س� الب�سا�سِة  ِم���َن  ُدن��ي��ا  ���س��مَّ 

وط�������اِر �����ِر وم����ا ت�����س��ت��ه��ي م����َن االأ

ا م��ْن ف��َرا���ٍض على اخل��م��ائ��ِل َح��وَّ

���َس��اِر ��وا���س��م  ال��نَّ م���ع  وط���ي���ٍب   ، ٍمٍ

غ�����ارِي������ �����ل ب�����االأ وي���ن���اب���ي���ع ُح�����فَّ

اِر ��اك��ِب ال���ه���دَّ �����ِد ت��ن��اج��ي ب��ال�����سَّ

و وال��رَّ القلَب  ُت�سكُر  واأقا�سي�َض 

ط����ي����اِر االأ ق���ي���ث���ارُة  روَت����ه����ا  َح.. 

����لٍت رق������اٍق ����ْل���������سَ واأغ�����������اٍن َم���������سَ

وك��������اِر ف���ات���ن���اٍت ����س���ال���ْت م����ن االأ

��واق��ي دَت�����ه�����ا ال�����سَّ واأن���ا����س���ي���َد ردَّ

ن���ه���اِر ن�����ه�����اِر ب���االأ وال����ت����ف����اَف االأ

وحت��ا���س��نَي ت���اأ����رُص ال��ط��رف اأ�����رصًا

وت���ع���ا����س���ي���َب ح����ال����ي����اِت ال���ن���ث���اِر

و���س��ب��اي��ا ِم�����َن ال���ِغ���را����ض ن���داَي���ا

���َج���اِر ����سْ ق���د من��ت��ه��ا ع���ج���ائ���ُز االأ

بهذه اللوحات ال�سحري������ة الرائعة، بهذا 

أنور  �سي������ل يط������ل »ا ح�س������ار اجلم������ايل الأ الإ

العطار« بق�سيدته »غوطة دم�سق«. والغوطة 

أربعينيات  التي يتح������دث عنها هي غوط������ة ا

وخم�سينيات القرن الع�رصين بعذرية الطبيعة، 

يام، ول اأظن  وجماله������ا، و�سفائها يف تلك الأ

يام. اأن غوطة اليوم كغوطة تلك الأ
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أن������ور العط������ار« بجمل������ة �سعرية  اأط������لَّ »ا

ول: )عاملٌ من  اإخباري������ة اأفادت م�ستوي������ني الأ

ن�س������ارٍة واخ�������رصاِر( فلفظ������ة )ع������امل( تفتح 

م�ساح������ة يف الروؤي������ة اجلمالي������ة.. فالغوطة 

لي�ست ب�ستان������اً حمدداً، ولبقع������ة حم�سورة، 

ولمكاناً مغلق������اً. بل هي )عامل( من الن�سارة 

والخ�رصار.. فاملكان هنا مكان مفتوح وا�سع 

ر�������س، وعلى ال�سم������اء، وعلى  مط������ل على الأ

الن�سيم، وغريها من مكونات بيئيٍة طبيعيٍة.. 

اإن������ه مكان الت�ساع والتنوع والمتالء يف قول 

ال�ساع������ر )من ن�س������ارٍة واخ�������رصاِر( اأ�ساف 

و�سف������ني )للع������امل( الذي يتح������دث عنه هما 

)الن�سارة، والخ�رصار( وعلى تقارب الدللة 

بني اللفظني فلي�س �رصطاً اأن يكون كّل اأخ�رٍص 

ن�رصاً. لذلك اأكد �سفة )الن�سارِة( وما تعنيه 

من اإ�رصاق ويناعة، و�سباب، وجتدد، وح�سور، 

وانعكا�س يف روؤية امل�ساهد، واملتلقي.

امل�ستوى الثاين ال������ذي قّدمه ال�ساعر يف 

ا�ستهالل������ه املطلعي يف قول������ه: )�سمَّ ُدنيا ِمَن 

( وهذا تاأكيد ثاٍن على انفتاح  الب�سا�سِة والب�رَصِ

امل������كان، وات�ساعه فهو )دنيا( م������ن الب�سا�سة 

والب�رص.. وهذه حتمل ات�ساعها وانفتاحها.

فنّي������ة هذين البيتني قام������ت على ثنائية 

اإح�سارية اإيجابية )عاملٌ من ن�سارٍة واخ�رصاِر( 

ول. ثم )�سمَّ ُدنيا ِمَن الب�سا�سِة  يف البي������ت الأ

وُل النَّ�رصُ  ( يف البيت الثاين، فالعاملُ الأ والب�رَصِ

الأخ�رص ح������وى/ دنيا من الب�سا�سة والب�رص.. 

اإذاً املكون الطبيعي اجلمايل وف�ساوؤه املفتوح 

ولَّد دني������ا )الب�سا�س������ِة والب�������رِص(، والب�سا�سُة 

ح�سا�س   والإ
ُّ
والب�رصُ هما النعكا�������س النف�سي
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الداخلي الذي يعرتي كل ُم�ساهٍد، وناظٍر اإىل 

ف�ساء هذا املكان، ون�سارته.

أ  يف انتقال ال�ساع������ر لتفا�سيل املكان بدا

يِب  ام( على اخلمائل و)الطِّ )بالَفَرا�ِس احل������وَّ

اري( مع النوا�سم.. ال�سورة الثانية هي:  ال�سَّ

غاري������د تليها/ واأقا�سي�س  وينابيُع حفل بالأ

/ واأغان م�سل�سالٍت  وَح/ ثمَّ ت�سكر القلَب والرَّ

أنا�سيَد ردَدتها ال�سواقي/  رقاٍق/ بعَده������ا/ وا

و/حتا�سنَي تاأ�رصُ الطرَف اأ�رصاً/ و/�سبايا من 

الِغرا�س ندايا/.. وكل �سورة من هذه ال�سور 

ول تولد  وبنائه������ا التاأ�سي�سي يف ال�سط������ر الأ

�س������ورة ثانية يف ال�سطر الث������اين.. فالينابيع 

غاريد تناج������ي بال�ساكب الهدار،  احلفُل بالأ

قا�سي�������س الت������ي ت�سك������ر القل������ب روتها  والأ

طي������ار، و�سبايا الغرا�������س الندايا  قيث������ارة الأ

بيات  �سج������ار، ويف بع�س الأ منتها عجائز الأ

ي�ساحية  اعتمد ال�ساعر اجلملة الو�سفية الإ

ام معطوف  وتتايل ال�سفات: فالفرا�س احلوَّ

غاين  عليه الطيب ال�ساري م������ع الن�سيم، والأ

امل�سل�س������الت الرقاق هي فاتن������ات �سالت من 

ع�سا�س هنا، والغناء  وكار هي الأ وكار، والأ الأ

نا�سيد التي رددتها  هو غناء فراخ الطري، والأ

نهار  ال�سواق������ي عطف عليه������ا: التف������اف الأ

نهاِر اإلخ.
بالأ

يف جمالية الو�سف، وروعة ال�ستح�سار 

ام( ولي�س حائم،  ال�سوري يقول: َفَرا�َس )حوَّ

وينابي������ع )حفل( ولي�س حافل������ة، و)حتا�سنُي( 

ون ولي�س )ح�سا�سني( كجمع لطائر  جمع ح�سَّ

احل�ّس������ون. و)تعا�سيب( ولي�س )اأع�ساباً( هذه 

لف������اظ املبنيَّة على �سيغ������ة )املبالغة( هي  الأ

أنور العطار« وهي  �سمة رئي�سية يف كل �سعر »ا

�سغاء الو�سفي،  ت�سيف، وجتدد يف لغ������ة الإ

وتنوي������ع ال�ستغ������ال اللفظي لدي������ه وتوظيف 

اللغة، وال�ستقاق يف بيان الو�سف. بعد هذه 

اللوح������ات الطبيعية الرائع������ة التي اأح�رصها 

وح�س������ور  للم������كان،  و�سف������ه  يف  ال�ساع������ر 

املو�سوعي، والذاتي يف جتليات هذا املكان.. 

وبالتايل ت�سافر اجلمايل، واللغوي، والواقعي 

امل������كاين يف �سياغ������ة، وتتايل ه������ذه امل�ساهد 

الرائع������ة ينتقل ال�ساع������ر اإىل مقطع اآخر يف 

الق�سيدة لعله جتليات انعكا�س املكان يف نف�س 

ال�ساعر:

اأيُّ �سحٍر هذا الذي، امتلَك القل�

ع��ط��اِر؟.. ب��االأ رواَح  االأ ى  ف��ن��دَّ ���َب 

ر ماِء يغرى بها الطَّ يف ازرقاِق ال�سَّ

ال��ع��اري ق��ي��ِق  ال��رَّ ُف ويف روح��ه��ا 

��اع��� ���ُه ح��ل��ُم ال�����سَّ يف ف�����س��اٍء ك���اأنَّ

اِر �����س����ا م������وَّ ������ِر ب���ال���ب�������رِص، وال����رِّ

باحُل�س� بيعُة  الطَّ ه��ذي  بهرْتَنا 

ث��������اِر �������ِن، وج����������اَءْت ب����������اأروِع االآ

ى امُلعلَّ وَعاها وع��ى اجل��َم��اَل  م��ْن 

����������رصاِر االأ ح���م���ى  اإىل  ومت�������س���ى 

يف و�سف������ه لنعكا�س الطبيع������ة وجمالها 
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يف النف�������س يت�س������اءل: مان������وع ه������ذا ال�سحر 

ال������ذي امتلك القلب؟ وم������الأ الروح بالطيب، 

والعط������ور.. زرقة ال�سماء تُغ������ري الناظرين، 

ار  والف�س������اء امل�س������اع كاأنه حل������م ال�ساعر املوَّ

بالب�رص، والر�سا. لق������د بهرتنا هذه الطبيعة 

بح�سنه������ا، ومن يعي ه������ذا اجلمال، وجتليه، 

وروعت������ه.. فقد وع������ى اجلم������اَل ال�سماوي 

على جم������ال )اجلنة( وخلوده������ا، واأ�رصار  الأ

�سري. الكون، وحماه الأ

اأح�������رص ال�ساعر ال�سح������ر، ولغة امتالك 

رواح، واإغ������راء الطرف،  القل������ب، ون������دى الأ

عجاب واجلمال املعلى، وحمى  بهار، والإ والإ

�رصار، وكلها اأح������الم ال�ساعر. كان التلقي  الأ

ول مل�ساح������ات اجلمال تلق )روحي( وهذا  الأ

ح�سا�س الوج������داين الداخلي،  منط م������ن الإ

واإيقاع اجلمال فيه ث������م طبيعة العالقة بني 

امل������ادي الطبيعي، والنف�سي الروحي يف ذات 

ال�ساعر.. يف اإ�سارة ال�ساعر مل�ساألة )الوعي( 

)من وعاها وعي اجلم������ال املُعلى(.. امل�ساألة 

هن������ا اإدراكي������ة، والوع������ي من������ط اإح�سا�سي 

ح�سا�س  مرتبط بالعقل، والداخل ووجدانية الإ

و�سمرييته.

يف مزيد من التلق������ي الذاتي، وانعكا�سه 

اجلمايل يف نف�س ال�ساعر يقول:

اعتباري يا غوطتي جم��اُل  اأن��ِت 

ك����اري ادِّ وي��ام��َط��اَف  نعيمي،  ي��ا 

مح نف�سي نهَلْت من جمالِك ال�سَّ

وت����غ����ذْت م����ن وح����ي����ِه اأف����ك����اري

����س���اأغ���ن���ي���ِك ي����ا ح���دي���ق���َة اإل���ه���ا

وت�������اِر ��ة االأ م���ي حل���ون���ًا ���س��ح��ريَّ

م�����اينِّ ب��ي�����س��ًا واأن����اج����ي����ِك ب�����االأ

����واِر م���������رصق����اِت ال����ث����غ����وِر ك����ال����نَّ

فاَحْت اخل��ل��ِد  م��ن  ريحانٌة  اأن��ت 

��اِر وؤى ���س��حَّ يف ن��ع��ي��ٍم ح���ل���ِو ال�������رُّ

يف لغة التلق������ي الذات������ي اأورد الرتاكيب 

كاري-  التالي������ة: جم������ال اعتباري- م������كان ادِّ

وتار-  أف������كاري- حلوناً �سحري������ة الأ ت ا وتغذَّ

م�رصقات الثغور كالنَّوار- ريحانة من اخللد- 

ار.. لغ������ة املكان  وؤى �سحَّ يف نعي������م حلو ال������رُّ

وف�س������اوؤه مفتوح يف ه������ذه الرتاكيب فاملجال 

ه������و ات�ساع م�ساح������ي يف روؤيت������ه واعتباره.. 

م�ساحات  والطي������ف  والط������واف،  وامل������كان، 

لكنه������ا يف الذاك������رة، والذك������رى واملخ������زون 

مح  بداع������ي لدى ال�ساعر. واجلم������ال ال�سَّ الإ

ف������كار م�ساحات حتمل  فكار.. والأ غذاء لالأ

م������اين م�ساحات  تداعياته������ا وات�ساعها، والأ

ن�ساين، وف�س������اء من اخليال  يف الداخ������ل الإ

حالم والروؤى لغة اجلمع ولي�ست  املجنح. والأ

الروؤية الواحدة.

من������ط التوح������د الرومان�س������ي هو منط 

بيات فاإذا كانت الروح  )تفاعل������ي( يف هذه الأ

أبي������ات �سابق������ة )فالنف�س(  ه������ي املتلقية يف ا
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بيات.. وهنا عالقة  هي املتلقية يف ه������ذه الأ

القربى بني ال������روح والنف�س. والتلقي القلبي 

بي������ات ال�سابقة قابل������ه التلقي الفكري  يف الأ

)مكان ادكاري( اأي م�ساحة ذاكرتي والذاكرة، 

وتداعياتها ا�ستغال على املخيلة العقلية، وما 

تختزنه، وتفي�س به، وحلم ال�ساعر يف املقطع 

م������اين( يف هذه  ال�ساب������ق قابل������ه )مناجاة الأ

ماين والأحالم جتليات متقاربة  بيات. والأ الأ

أنور  يف النف�������س الب�رصي������ة.. هكذا ينتق������ل »ا

أ�سكال  العط������ار« يف و�سف جمالية املكان.. وا

ح�سا�س ب������ه.. هكذا تتجلى عالقة الذاتي  الإ

النف�س������ي، والروحي باملو�سوع������ي الطبيعي 

أ�سبغ ال�ساعر  وه������و هنا.. )الغوطة امل������كان( ا

)�سفات اإن�ساني������ة( على املكان فهو مقيم يف 

الذاكرة، وه������و مو�سع النج������وى وهو جمال 

ماين، واحللم،  اللح������ن والغناء، وم�ساح������ة الأ

لهام.. هكذا جتلى اإح�سا�س انتماء  ومبعث الإ

ح�سا�س،  ال�ساعر للمكان، و�سدقي������ة هذا الإ

أنور  واحتاده بالذاتي، واحللم عند ال�ساعر »ا

العطار« كان تفاعله مع الطبيعة، ومفرداتها 

اإن�سانياً، وعميقاً.

يف عودٍة و�سفيٍة ملفردات »غوطة دم�سق« 

يقول:

��ُم��ُه احل���بُّ ع���ن مي��ن��ي ط���رٌي ت��ه��يَّ

وط���������رٌي م������وَل������ٌه ع������ن ي�������س���اري

م��ع��ت��ن��ق��اٌت دواُح  االأ واأم����ام����ي 

م��ا اأح��ي��لِك ي��ا ع��ن��اَق ال��ع��ذاري

ا�ستباٍك يف  اأم��ع��ن��ا  غ�سننِي  ك��لُّ 

اِر ال�����������رصِّ اأم���ع���ن���ا يف  ك���ن���ج���ي���نِي 

م������َل احلل� ي��ن��ه��ب��اِن احل���ي���اَة واالأ

غ����ي����اِر ��������َو، والي�����ح�����ف�����لِن ب����االأ

����ا ال��ع��م��ُر وم�����س��ٌة م��ن ����رصوٍر اإمنَّ

ك���������داِر االأ ����ح����ي يف ج���ه���ام���ِة  متَّ

احُل��ز ها  ميت�سُ النعيم  وك��وؤو���ُض 

امل���ط���اِر ق�����س��رُي  امل���ن���ى  ُن، وط�����رُي 

ني� فام�ضِ ال حتفِل ال�سدائَد يف الدَّ

يا�ضِ عي�َض الهزاِر �ا وع�ْض يف الرِّ

اأهمُّ ما مييز ه������ذا املقطع من الق�سيدة 

ه������و متابعة تفا�سيل و�س������ف املكان، فالطري 

دواح م�ستبكة  ع������ن ميينه، وعن �سمال������ه، والأ

اأغ�سانه������ا، ومتعانق������ة عن������اق الع������ذراوات 

اجلميالت، ويف تف�سيل العناق �سورة ا�ستباك 

كل غ�سن������ني، وكاأنهما حبيبي������ان يتناجيان، 

خر، غري مكرتثني بح�سد  وي�رص كل منهما لالآ

احل�ساد وغريتهم. لكن املفاجاأة هي ح�سور 

احلكمة وروؤية ق�رص العم������ر واحلياة. )اإمنا 

العم������ر وم�سة من �������رصور(. )وكوؤو�س النعيم 

ميت�سها احلزن( )والنهارات دثٌر عافياٌت(.. 

فاحلياة ق�س������رية، وكل �������رصور يعقبه حزن، 

يام مندثرة، و�رصيعة. هذه هي احلياة ل  والأ

�سيء باٍق اإل وجه اهلل.. كلنا اإىل زوال.. فع�س 

ن�س������ان واإنها كما يغنيها طري  أيها الإ حياتك ا
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أنغام������اً، وكن للحب  اله������زاز. ا�سكب روحك ا

وللتذكار.

يحم������ل الن�������س هن������ا منط������اً انك�سارياً، 

فالرومان�سيون يتاألقون، ولكنهم يف تذكرهم 

يعودون، وينكفئون. كما يحمل الن�س وم�ساً 

فل�سفياً خال�ست������ه.. اإن العمر ق�سري، فع�س 

ن�سان، واحفل باحلياة وغنِّها. أيها الإ أيامك ا ا

يف التفا�سي������ل الو�سفي������ة ينتقل ال�ساعر 

لو�سف )البلبل(:

و �����ُه ب���ال���دَّ ����ه����ا ال���ب���ل���ب���ُل امل�����ولَّ اأيَّ

َب���ا، وت���رُب ال���رَباري ح. األ��ي��ُف ال���رُّ

��مُّ ال��هَّ اأظ��ل��ن��يَّ  اإْن  اأن����َت جن����واَي 

������س�����ى، وث�������اَر م���َث���اري وه�������اَج االأ

����������ا اأن����������َت ن����غ����م����ٌة و�����س����ع����وٌر اإمنَّ

وم���ن���ًى ح���ل���وة وف���ي�������ضُ ان��ب��ه��اِر

و�����س����ج����وٌن ودم�����ع�����ٌة واب���ت�������س���اٌم

ع����������ت ب���ان���ت�������س���اِر واأزاه��������������رُي روِّ

ن�����س��وا ن�����س��ي��ِدَك  ع��ل��ى  آذاُر  ا م����رَّ 

آذاِر ا ع��ل��ى  ال����َه����وى  واأغ����ف����ى  َن 

����ت����ا ك��ال��ي��واق��ي��� ل����ك ع���ي���ن���اِن رفَّ

ذك�����اِر ��������ِت، وق����ل����ٌب مي�������وُج ب�����االأ

�سجيٌّ ال��ن��ف��و���َض  ي�سفي  وح��ن��نٌي 

)ِم��ه��َي��اِر( اأو   ) )ال��ر���س��يِّ كحنني 

يف خطابه للبلبل الطائر الغريد املعروف 

أيه������ا البلبل، املولَُّه  اأح�������رصه موؤتلفاً باملكان )ا

له( ويف دللة  وِح( ا�ستخدم لف������ظ )املوَّ بال������دَّ

اللفظ نوع م������ن الع�سق، والهيام، والندماج، 

والتوحد لدرجة )الول������ه( وهو منط ع�سقي 

وِح( وعطف بذكر  متق������دم بني )البلبل وال������دَّ

با والرباري. الرُّ

فالبلب������ل بني الدوح، والرب������ا، والرباري. 

ف�س������اء املكان هن������ا وا�سع، ومفت������وح، فالربا 

م�ساحات اأر�سية، وال������رباري ف�ساء لي�س له 

ح������دود.. بني هذه الثالث������ة.. جتاوز ح�سور 

امل������كان )غوطة دم�سق( عندما ح�رص الطري، 

ر�������س يف هجرته  واأمكن������ة الط������ري. تت�سع الأ

بني ال�سيف، وال�ست������اء، والربيع، واخلريف 

ف������كل ف�سٍل ل������ه ترحاله، واأمكنت������ه بالن�سبة 

للطري لعتبارات مناخية. وم�ساألة التع�سي�س 

جناب. والإ

يق������اع النف�سي، وجتليه الرومان�سي  يف الإ

 
َ
أنِت جنواَي اإْن اأظلني الذاتي لدى ال�ساعر: )ا

( وهنا من������ط اندماجي، ومتاه مع غناء  الهمُّ

البالبل. هكذا يتوحد ال�سعراء الرومان�سيون. 

ويندجمون مع الطبيع������ة، ومكوناتها �ساعات 

حزنهم، وقلقهم، واهتزازهم الداخلي، وهنا 

الق������رتاب من البلبل وغنائ������ه )اأنت جنواي( 

والنجوى لغة املحبني وهم�سهم. لفتني تعبريه 

�سى وثار مث������اري( ا�ستخدم لفظ  )وه������اج الأ

ن  )وهاج( وهو م�������رصوع عند الرومان�سيني لأ

ول:  منط انك�سارهم وحزنهم مير ب�سكلني الأ

عماق،  حزن ه������ادئ �سام������ت يحف������ر يف الأ

والث������اين ح������زن هائج ي�س������ل ح������ّد التمرد 
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والثورة.. قدم ال�ساعر ثنائية ملفتة يف البيت 

الواحد هي: النج������وى وما حتمله من هدوء 

�سى،  وهم�س، وتاأمل، واندماج، ثم هيجان الأ

وثورة املثار.. وكاأن فعل النجوى الهادئ حفَر 

الداخ������ل النف�سي لل�ساعر، فح������رك الثورة، 

والتمرد والهيجان، وه������ذا مربر هذا امل�سار 

النف�سي يف البيت الواحد. ويف البيت الثالث 

من املقط������ع يتابع و�سف البلب������ل م�ستخدماً 

)اجلمل������ة ال�سميَّة( وبلغ������ة تقريرية قاطعة 

)اإمنا اأنت نغمة، و�سعور، ومنى حلوة، وفي�س 

انبهار(.. فالبلبل لي�������س نغماً فقط اإمنا هو 

كرث  �سع������ور واإح�سا�س، واأماين وجن������وى، والأ

)في�������س انبه������ار( والفي�س يحم������ل الغزارة، 

والتدف������ق والنت�س������ار ويف م�ساح������ات املكان 

مقرون������اً بتاأثريات عنوانه������ا انبهار اجلميع، 

واإعجابهم بلحن البلبل وغنائه.

يف البيت الرابع من املقطع هناك الثنائية 

اأي�ساً فغناء البلبل )نغمة و�سعور ومنى( وهذا 

أي�ساً )�سجون،  يف جانب التفاوؤل والفرح وهو ا

ودمعة، وابت�سام، واأزاهري(.. هذا هو انعكا�س 

غناء البلبل يف داخل ال�ساعر، وهذا هو وقعه 

آذار على ن�سيدك  يف اإح�سا�س������ه. يتابع )م������رَّ ا

�سا�س اأن  ن�سوان(. ال�سورة ملفتة ورائعة فالأ

آذار.. لكن بنوع من  مي������ر حلن البلبل عل������ى ا

آذار على ن�سيدك(.  القلب اجلميل قال: )مرَّ ا

وهذا اإعالء ملوقع ن�سيد البلبل، حترك املوقع 

ذاري )الربي������ع( م������روراً علَّ������ه ي�سمع غناء  الآ

قرب اأن يكون  البلبل ون�سيده، وال�س������ورة الأ

آذار( كل������ه ومكونات������ه، وطبيعت������ه يف موقع  )ا

أيه������ا البلبل، فح�سورك  �سف������اء لن�سيدك ا الإ

ذار ومكوناته، ومعادلً ندياً  وغناوؤك مالئ لآ

لها اإ�سغاء، واإغفاء، وهوى وحمبة.

يختم ال�ساعر مقطع البلبل بو�سف عيني 

البلبل وت�سبيهها )بالياق������وت( لكن با�ستغال 

)ا�ستقاقي(.

)لك عينان رفت������ا كاليواقيت(، فالعيون 

أ�������س البلبل  وه������ي يف موق������ع الثب������ات يف را

ت������رف كاليواقيت اإ�س������اءة، واإطاللة، وب�رصاً، 

وجم������الً، اإنه الرفي������ف الوم�س������ي للعيون، 

لك������ن الروعة الثاني������ة يف البيت قوله )وقلب 

ذكار( فقلب البلب������ل يحمل تراكم  ميوج ب������الأ

وامل�ساه������د، وخمزون  وال�سور،  الذكري������ات، 

امل������كان يف ترحاله، وطريانه.. وهو يف غنائه 

يبوح بكل هذا.. عيونه ترِّف وتوم�س، وقلبه 

ميوج ويب������وح واملثل يقول: )امل������رء باأ�سغريه 

قلبه ول�سانه( لك������ن ال�ساعر اأح�رص الثالثة: 

الل�سان يف الغناء، والعني يف الرفيف، والقلب 

بالتموج كما �سبه الري�������س )بامل�ساء( يف بيٍت 

تاٍل )وم�ساء مر�سع بالتالميع(.

يخت������م املقطع بو�سف غنائ������ه )باحلنني 

أ�سع������ار الكب������ار )ال�رصيف  ا ال�سج������ي( وكاأنه 

أو مهي������ار الدم�سقي( وهنا يتحول  الر�سي، ا
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حلن البلبل اإىل ق�سائد �سعرية اأ�سيلة عرفها 

�سعرنا العربي لدى هوؤلء الكبار.

أن������ور العطار( و�سف  يف تقديري قدم )ا

البلبل كما يج������ب اأن يقدم، واأح�رص جمالية 

امل������كان مقرونة بغناء البلب������ل. ح�رصت لغة: 

لفة- وترب الرباري- والنجوى-  الول������ه- والأ

وال�سج������ون،  املن������ى،  واملث������ار-  �س������ى-  والأ

امتزج  واحلن������ني.  م������اين،  والأ واليواقي������ت، 

الذاتي ال�ساعري، ومتاهى مع البلبل وغنائه 

كان الو�سف بني الت�سوي������ر املادي لتجليات 

كرث هو انعكا�س الغناء وجتليه  الغناء، لكن الأ

يف نف�س ال�ساعر.

آذار، وما يحمله  ح�رص املكان.. الدوح، وا

من جتليات الطبيعة واملكان.. دخل ال�ساعر 

يف تفا�سيل جميل������ة ورائعة يف و�سف البلبل 

ألقه������ا، ورومان�سيتها.. كما  حتمل لغته������ا، وا

�سوات يف روؤية جمالية املكان  ح�رص تعدد الأ

من ح�س������ور البلب������ل، واإيقاع������ه يف م�ساحة 

املكان. )الربيع ومفرداته(.. وكانت بانوراما 

و�سفية رائعة، وملونة بني الطبيعي اجلمايل، 

والنف�س������ي الداخل������ي الذاتي. لق������د اكت�ست 

ن�سان. طبيعة الغوطة بع�س �سفات الإ

أنور العطار« لو�سف ليل الغوطة،  ينتقل »ا

والليل يحمل مفهوم الزم������ان، وانعكا�سه يف 

املكان:

اري ل��ي��َل��ك احل���ل���و زاه������ٌر ب����ال����دَّ

���س��اح��ُر ال���وج���ِه ���س��اف��ٌر ك��ال��ن��ه��اِر

وال�سوُق وال�سبابة  الوجُد  ُه  ملوؤُ

ون����������اُر ال�����َه�����ي�����ام اأع������ن������ُف ن�����اِر

ُل على احلق� امُل����دِّ ال��ب��دُر  واأط����لَّ 

ن�������واِر �����ِل ف�����س��اع��ْت ب�����س��ا���س��ُة االأ

�ُسعاٍع م��ن  ��ًة  ُح��لَّ وُح  ال���دَّ واكت�سى 

واف��رتار روؤًى  م��ن  �سيَغ  �ساحٍك 

��غ��ِم العذ م���رَّ ق��ل��ب��ي ع��ل��ي��ِه ك��ال��نَّ

واب���ت���ك���اِر ٍة  ج��������دَّ يف  ف��غ��ن��ى  ِب 

روان وه�����ي  ال����ن����ج����وُم  خ���ل���ب���ت���ُه 

����س���ح���اِر وان��ت�����س��ى م���ن ن������داوِة االأ

���������ُه ال���ل���ي���ُل ����س���اع���ٌر ع��ب��ق��ريٌّ اإنَّ

غ��������وار خ����ايف ال���ق���رار اأب�������ديُّ االأ

يف خطاب ليل الغوط������ة و�سف ال�ساعر 

ار( فالليل يزهُر هنا  الليل باأنه )زاهر بال������دَّ

يف امل������كان.. والليل �ساحر وجه������ه، ووا�سح 

أراد ال�ساعر القول: )اإن ليل  و�سوح النه������ار. ا

الغوط������ة م�ساءٌ كنهاره������ا. يف البيت ح�سل 

انعكا�س اللي������ل يف املكان( ويف نف�س ال�ساعر 

فالليل )مل������وؤه الوجُد، وال�سباب������ُة، وال�سوُق، 

وناُر الهيام(.

وهنا جتلي������ات الزمان )اللي������ل( واملكان 

الغوط������ة يف داخ������ل ال�ساع������ر وح�سوره يف 

الثنائي������ة ال�سابقة بني الف������رح، واحلزن. بني 

النهو�������س والنك�س������ار، و)الوج������د( نوع من 

املعان������اة، والت������وق، والرغبة غ������ري املتحققة، 

وهو اأحد مف������ردات ال�ستخدام الرومان�سي، 
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وال�س������ويف، وال�سباب������ة وال�س������وق عنوان������ان 

لأمناط متقدمة يف املحبة وهيامها.. لينتقل 

لنعكا�س اأقوى ه������و ولدة )نار الهيام اأعنف 

نار( فمن الوجد والتاأمل وال�سوق وال�سبابة، 

وم������ا اأحدثته من ناٍر تك������وي بعنفها، ول�سعها 

الداخلي والنف�سي.

طبيع������ي اأن يح�������رص البدر وه������و معادل 

( وباإطاللته  لُّ الليل دائماً )واأطل الب������در املُدِّ

نوار. طبيعي اأن يو�سف  انت�رصت ب�سا�س������ة الأ

�ساءة  ن������وار بالب�سا�سة والب�رص، والإ ح�سور الأ

والنت�سار وال�سيوع.

وح  يف البي������ت الرابع و�سَف �سحكات الدَّ

باإطاللة البدر، و�سعاع������ه باأنها مب�ستوى من 

الروؤية، ومب�ست������وى من الف������رتار.. والّروؤية 

تنتمي اإىل الفك������ر، والفرتار ينتمي يف اأحد 

معانيه اإىل النط������ق والل�سان.. وال�سورة هي 

اإح�سا�س الروؤية مل�سهدية البدر لدى ال�ساعر، 

وافرتارها �سعراً عل������ى ل�سانه.. لياأتي البيت 

اخلام�س مف�رصاً البيت الرابع، فبعد اكت�ساء 

وح بحل������ة ال�سعاع مير عليه قلب ال�ساعر  الدَّ

)والقلب هو النعكا�س والداخل ال�ساعري.. 

كان املرور )كالنغم الع������ذب( وكان ردُّ الفعل 

على امل������رور نغم������اً يحمل جدت������ه، وابتكاره 

خلب������ت النجوم قل������ب ال�ساعر وه������ي ترين، 

�سحار، وليلها  وتطّل، وانت�سى قلبه يف ندى الأ

خري.. يخل�س ال�ساعر  اجلميل يف هزيعه الأ

أدبية وهي: اإن  يف و�سف اللي������ل اإىل حقيقة ا

أ�سحاره، وهدوئه،  الليل بقمره، وجنوم������ه، وا

و�سمته، وولع املحبني به، و�سرته هو: )�ساعٌر 

أغ������واره، وخفاياه،  عبق������ري( له اأعماق������ه، وا

أ الليل هنا بدللة الزمن،  أق������را أنا ا وقراره. وا

هر: )بنهاره وليل������ه( والدهر يومان يوم  والدَّ

ه������ر، والزمان،  أ�سئلة الدَّ لك وي������وم عليك، وا

ألغازها وخفاياها، وماوراء امل�ساهد  والكون وا

فيها كبرية وكثرية ل اأحد يعلم اإل قليلها.

جتلي������ات ح�سور امل������كان يف هذا املقطع 

كان عرب اإح�سار )الليل( ومفرداته الرئي�سية 

)القمر والنجوم( وكيف يُط������الَّن، وانعكا�س 

طالل������ة يف املكان والنف�������س فالليل بدللة  الإ

الزمان، واحلقول وغوطته������ا بدللة املكان، 

واملكان ف�س������اوؤه هنا ميتد م������ن ال�سماء اإىل 

ر�س. من القمر اإىل الّدوح ومن النجم اإىل  الأ

أ�سحارها ودخول التداعيات  ر�������س وا ندى الأ

النف�سي������ة لل�ساع������ر �سكلت ب������وؤرة يف اخرتاق 

ن�س������اين واجلمايل يف  امل������كان والزم������ان لالإ

داخل ال�ساعر اإنه������ا معادلة: املكان والزمان 

ن�سان، واملكان ب�ساكني������ه وحركة الزمان  والإ

ن�س������ان، واإح�سا�س������ه بالزمان.  ه������ي حركة الإ

يتحدث )ميخائي������ل باختني( الناقد الرو�سي 

املعروف عما ي�سم������ى )الكرونوتوب( وماهو 

مايعرف )بالزم������ن واملكان الفني( وجتليهما 

بداع������ي، وانعكا�سه يف الن�سق الجتماعي  الإ

أدبي������ة خمتلفة،  والثق������ايف �سع������راً، واأجنا�ساً ا
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أنور العطار« يف �سعره  اإ�ساف������ات واإبداعاً، و»ا

عن اللي������ل، وعن املكان يقدم )الزمن الفني، 

أدات������ه ال�سياغة ال�سعرية،  وامل������كان الفني(. ا

ورهافة اإح�سا�س������ه الرومان�سي. هكذا يكتب 

أبعاده من خ������الل اخرتاقه  امل������كان معن������اه، وا

الفني هذا لدى ال�ساعر.

يف املقط������ع الثامن م������ن الق�سيدة يعود 

لتجليات )الغوطة املكان( يف نف�سه:

ُمقامي ال��وري��ِق  ظلك  يف  ط���اَب 

وب�����اأف�����ي�����ائ�����ِه ح������ل ت�������س���ي���اري

ك����لُّ ح��ق��ٍل ع��ل��ى م����ه����اِدِك داري

ك����لُّ ن���ه���ٍر ع��ل��ى وه�������اِدك ج���اري

����ٌة ت��ت��ه��اَدى اإن���ن���ي ف���ي���ِك َغ����ْر�����سَ

ون�����س��ي��ٌد ق���د رج��ع��ُت��ه ال��ُق��م��اري

فكري اأغ�ساُن  اأورق��ْت يف حماِكٍ 

وا����س���ت���دارْت، واأي���ن���ع���ْت اأث���م���اري

حنينًا ي���ذوَب  اأْن  القلُب  يو�سُك 

��م��ا ���س��طَّ ع��ن ح��م��اِك م���زاري ك��لَّ

م�ست������وى جتل������ي امل������كان هنا كم������ا يلي: 

طي������ب املقام حتت الظالل الوارفة.. وجمال 

في������اء املمتدة. كل  احلرك������ة وامل�سري حتت الأ

حق������ول الغوطة ه������ي دار مقام������ه، كل نهر 

و�ساقية هما جار له.. هو غر�سة من غرا�س 

الغوط������ة تته������ادى، ويداعبه������ا الن�سيم. وهو 

الن�سيد الذي يردده طائر )القمار(.. اأغ�سان 

أينع������ت يف حمى الغوطة،  فك������ره واإبداعاته ا

أثماره اأخذت �سكلها، واإيناعها  وم�ساحاتها.. وا

يف الغوطة ومكانها.

ن�سان.  هن������ا حت�رص عالق������ة امل������كان بالإ

ن�سان هي  وكل �س������ور جتل������ي امل������كان يف الإ

أ�سا�سية،  اإيجابية، نامية، فاعلة، وحمورية، وا

كان )امل������كان(. مفتوح������اً عل������ى كل اأح������الم 

أف������كاره الرحبة،  أنور العط������ار« واأمانيه، وا »ا

ورومان�سيته املثالية التي حتمل اإيقاع )واقعية 

املكان ممزوجاً باخليال(.

كرث من ذلك ارتباط القلب يف املكان: الأ

حنينًا ي���ذوَب  اأْن  القلُب  يو�سك 

��م��ا ���س��طَّ ع��ن ح��م��اك م����َزاري ك��لَّ

الغوطة حا�������رصة يف القل������ب، وال�سمري 

والوجدان ح�سوراً ي�سل حد الذوبان احلنيني 

كلما بعد عنها، هذه الوجدانية الرومان�سية 

حمل������ت جمالها، وتذوقها، وقلقها، وخلوتها، 

ومنط ح�سا�سيتها، وبوحها الداخلي، ون�سدان 

املثال، والغربة والهروب عن املدينة، واخللوة 

يف الطبيعة.

ل يغيب اإن�س������ان الغوطة، وفالحوها عن 

أنور العطار: ق�سيدة ا

ب���اأب���ي ف��ت��ي��ِة احل���م���ى وب��ن��ف�����س��ي

�������ن�������و ب�����ال�����وق�����اِر ق�������روي�������نَي ُزيِّ

اع���ًا اإىل ال��َك��ْد َ م��ا اأح��ي��له��ُم ����رصِ

واب����ت����داِر ه����ّم����ٍة  يف  ���وا  مت�������سَّ ِح 

ُج�����ب�����ُل�����وا م�������ْن م����������ودٍة ووف��������اٍء

ُخ��ل��ق��وا م���ن م�����روءٍة وا���س��ط��ب��اِر
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لل�سع�� ال��غ��زال��ِة  م��ط��ل��َع  ���َس��َب��ق��ُوا 

ب��ال��َغ��ار وزاُن��������وا ج���ب���اَه���ُه���ْم  ي، 

غ�����اُل وغ����اُب����وا ���ْت���ُه���ُم ال�����دِّ ف���اأك���نَّ

يف خ�����س��مٍّ م���ْن ُخ�����رصٍة وازِده�����اِر

ر االأ حم���ا����س���ن���ِة  يف  ي����ت����ب����اروَن 

����ضِ خ��ف��اق��ًا م���ْن ف��ت��ي��ٍة، و���س��غ��اِر

م��ن ي�����س��ْد ذك��َره��ا ي�����س��ْد ب��امل��روءا

امُل���ت���واري ب��ك��ن��زه��ا  وي��ظ��ف��ْر  ِت، 

يف اإح�س������ار ال�ساعر لفالح������ي الغوطة 

افتداهم باأبيه )باأبي فتية، احلمى وبنف�سي( 

وهذا من������ٌط كال�سيك������ي مع������روف اأن يكون 

ب( وموقعه احلميمي )وبالنف�س(  الفداء )بالأ

ن�س������ان.. و�سفهم  وه������ي اأغلى ما ميلك������ه الإ

ه������م، وعلّو همتهم،  بال�رصعة يف عملهم وكدِّ

ومبادراتهم، ا�ستخدم لفظ )وابتدار( مبعنى 

املب������ادرة، وماتعني، وهذا تطوي������ٌر يف اللغة 

ال�ستقاقية، وتوثيقها الدليل يف لغة اللفظ 

لدي������ه.. الفالحون جبلوا من املودِة، والوفاء، 

ك������رث: )ال�س������رب( ومايعنيه اإنه  وامل������روءة. والأ

ال�سرب على الزمان و�رصوفه.

ه������م ي�سبق������وا )الغزال������ة( وه������ي هن������ا 

)ال�سم�������س( )�سبق������وا مطلَع الغزال������ِة( مل يقل 

الفج������ر مثاًل، اأح�رص مرادف������اً اآخر، و�سورة 

�سجار وعلى م�ساحات  اأخرى. انت�رصوا بني الأ

�سجار  احلقول )فاأكنتهم الدغ������ال( غدت الأ

كناناً لهم، )وغم������داً يتغمدون به( يف و�سف 

ر�س )يتب������ارون يف حما�سنة  تعاملهم م������ع الأ

ر�س بعملهم بل  ر�������س( مل يقل حت�س������ني الأ الأ

�سافة وال�ستقاق اجلديد  )حما�سنتها( اإنها الإ

ر�س. يختم املقطع  يف و�سف التعامل مع الأ

ر�س حكمة  ر�س باحلكمة )اإنها الأ بو�سف الأ

واعتبارا( م������ن يح�سن التعام������ل معها، فاإنه 

يتعامل مع املروءة )ويظفر بكنزها املتواري( 

ر�س حتت ترابها، وعطاوؤها ل حتد  فكنوز الأ

أنهار،  أ�سكاله من حبوب، وثم������ار، واأزهار، وا ا

وعطور، وغابات اإلخ.

ر�س بح�سور فالحيها واأ�سفى  أن�سن الأ ا

عليه������ا امل������روءة واجلالل، واأح�������رص اأمنوذج 

الفالح ال������كادح، و�سعي������ه، وارتباطه برتابه، 

واأر�سه.

يختم ال�ساعر ق�سيدة الغوطة:

ه���ِر حتى اأ���رصت��ن��ي رب���اُع���ِك ال���زُّ

يل يف ح��م��اِك ُط����وُل اإ���س��اري ل���ذَّ

اأن���ِت اأح��ل��ى ِم���ْن خ��م��رِة ال��ت��ذك��اِر

�������ٍه م�������س���ت���ط���اِر ب��������ف��������وؤاٍد م�������ولَّ

اأن���ِت حل��ُن ال��َه��وى و����رصُّ الليايل

وك�����ت�����اٌب ب�������اٍق ع���ل���ى االده���������اِر

�سري بجم������ال الغوطة:  ه������و يف موق������ع الأ

هي اأحلى من )خمرة التذكار( وهذه اإ�سافة 

و�سفية للخم������رة اإنها )خم������رة التذكار( اأي 

قامة  خمرة احلن������ني والتوق، واللهف������ة، والإ

الدائمة يف الذاكرة واخليال.
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خامت��������ة:

يف خت������ام املقاربة النقدية اأقول: لل�ساعر 

ألفاظه وقامو�س������ه، ولغته،  أن������ور العط������ار« ا »ا

وتطويره ال�ستقاقي )ينابي������ُع حّفٌل- حقوٌل 

رف- تعا�سيُب  موؤتلف������اٌت- حتا�سني تاأ�رص الطَّ

كاري- خم�سو�رصٌ مب�سار-  حالياٌت- مكان ادِّ

ار- والنهاراُت  - اأمعنا يف ال�رصِّ تهيََّمُه احل������بُّ

األَّيف-  ������ٌع بالتالميع- طي������ورك  دثٌر- مر�سَّ

ر�س- لذذت احلي������اة- اأ�رصتني  حما�سن������ة الأ

رباعك- خمرةُ التذكاِر(.

وكلها تراكيب له������ا ا�ستغالها، وم�ساحات 

دللتها. وفخامة مو�سيقاها ودويها الداخلي، 

ولغة التنويع يف اخلروج عن املفردة املعروفة 

اإىل تركي������ب يحمل جديد لغت������ه وا�ستقاقه.. 

يالح������ظ ا�ستخ������دام الت�سعي������ف يف تفخيم 

كاري- تهيَّمُه-  ٌل بدل حافلة –ادِّ ألفاظه: حفَّ ا

األَّيف- التَّذكاُر-  ������ٌع-  ������ُر- مر�سَّ اُر- دثَّ ال�رصِّ

ويلعب الت�سعي������ف دوراً يف اإيق������اع مو�سيقا 

املف������ردة، وغنائيتها فمثاًل: تتهيجه له اإيحاء 

ُل( اإيقاع غري  مو�سيقي غ������ري )هاَجُه( و)احلفَّ

اإيقاع حافل������ة، ولدثٍر اإيقاٌع غري داثرة واألَّيف 

أليفة وهكذا. اإيقاع خمتلف عن ا

أنور العطار«  يف جماليات املكان ق������دم »ا

م الكثري  املكان كما يجب اأن يك������ون. لقد قدَّ

من تفا�سيل املكان:

������ري- اخل�رصة-  دواُح- الطَّ ر�������س- الأ الأ

الو�س������ي- الفرا�������س- التَّحا�س������ني- الع�سب- 

الن�سيم- الغرا�������س- كان املكان مفتوحاً على 

ماء بقمرها، وجنومه������ا وف�سائها الذي  ال�سَّ

�سبََّهُه )بحلم ال�ساعر( دليل اجلمال والت�ساع، 

والتنوع.

ألقاً،  حم������ل ح�سور امل������كان اجلم������ايل: ا

و�سفافية، وحيوية.. جتاوز ال�ساعر الف�ساء 

امل������كاين اإىل ف�ساء رومان�س������ي هو جماليات 

توح������د ال�ساعر مع املكان وجتليه الو�سفي.. 

ا�ستغل على املكان املركزي: احلقل- الروح- 

نهار- واملكان املحيط- والف�ساء- القمر  الأ

ن�سان: فالحي الغوطة  النجوم.. وامل������كان الإ

و�سعيُهم.

ر�س يف  ماكن )واقعية( وقائمة على الأ الأ

أنور العط������ار« وماتقدمه هو )جمالية  �سعر »ا

اإح�سار امل������كان( و�ساعرية و�سف الح�سار، 

وجتليه يف عبقري������ة ال�ساعر.. كان اإح�سا�س 

النتماء للم������كان متقدم������اً واندماجياً لدى 

أن�س������ن املكان، واأعطاه �سفته  ال�ساعر.. لقد ا

ن�ساني������ة الراقية. جتليات املكان يف �سعره  الإ

يحمل اإباء املكان، جالل املكان، روعة املكان. 

أنور العطار«  م »ا بائي املثايل. ق������دَّ امل������كان الإ

ح�سا�س  خطاب������اً نف�سياً عميقاً يف درج������ة الإ

بامل������كان. قدم امل������كان ال�سباح������ي النهاري، 

وامل������كان امل�سائ������ي وعالقة الزم������ان باملكان، 

وجتلى املكان بحركة الزمان )الليل، والنهار( 

كانت ثقافة الروؤيا، وقدرة التخيل، وح�سور 

احلل������م الرومان�سي، وعوامل ال�ساعر كبرية يف 
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هذه الق�سيدة. قدم ال�ساعر )املكان الربيعي( 

وجتلي������ه كما ق������دم يف ق�سي������دة )اخلريف( 

املكان اخلريفي وجتليه. حمل ح�سور املكان 

�سفافي������ة  وروحية خا�س������ة اأ�سفاها ال�ساعر 

أن������ور العطار«  عل������ى املكان. ج�س������دت لغة »ا

جمالي������ة الطبيعة، وروعة جتلي������ات املكان، 

غابت املدينة نهائياً ع������ن ق�سيدة »الغوطة« 

ق������دم الروؤية الرتكيبية يف روؤي������ة املكان.. ثم 

الروؤية التف�سيلية يف مفردات املكان.

اأقول: ت�سافر اجلمايل، واللغوي،  اأخرياً 

أنور  والواقعي امل������كاين والزماين، و�ساعرية »ا

العط������ار« ورومان�سيت������ه احلامل������ة يف تكوين 

هذه اللوحات اجلمالي������ة الرائعة، والأمناط 

املتقدمة �س������كاًل وم�سموناً يف خطاب املكان 

واإح�ساره.

آم������اًل اأن يك������ون البح������ث، وماكتبته عن  ا

ال�ساع������ر دعوة لندوة تقيمها اجلهات املعنية 

حياء ذكرى ه������ذا ال�ساعر وطباعة اأعماله  لإ

يام«. وديوانه الوحيد »ظالل الأ

¥µ
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ر�ض« »قبل اأن تقفز اإىل ال�شماء تعلم كيف مت�شي على الأ

ميخائيل نعيمة

الن�������ص هو احلياة، هو احلياتي االجتماع������ي، ال�شيا�شي، الثقايف، وب�شكل 

ن�شاين من������ه واإليه، يت�شع لكل التف�شريات والتاأويالت، مفتوح غري  أو�شع هو االإ ا

مغل������ق، متجدد، حيوي �شكاًل وم�شموناً، وقد عرقلته نظريات مت�شبثة بقرون 

آفاقه،  أنتجه الوعي اإنتاجاً �شكونياً ثابتاً عرب اإ�شقاطات �شيا�شية تكّبل ا خلت، وا

خري اإىل 
واأ�شبح )الن�ص املاثل يف الوعي( ذاك املقد�ص، بعد اأن زحف هذا االأ

ناقد �سوري.

العمل الفني: الفنان  ر�سيد �سمه.

❁❁

ò

احلداثة العربية

»من التجديد اإىل اجلمود«

اأحمد اأني�س احل�سون

❁
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الوعي الفن������ي والقيمي، واالجتماعي ب�شكل 

عام، وتغلفت املفاهي������م بغالف ميتافيزيقي 

يجعل االقرتاب منها حمظوراً )تابو(، واعترب 

أنف�شهم اأ�شحاب  الناقد واملنظر واملوؤول ا

الكلم������ة الف�شل واخلتامية، ماّلك احلقيقة، 

لي������ات للرعية الثقافية  �ش�س واالآ ي�شعون االأ

التي اآمنت اأو يجب اأن توؤمن باكتمال الثابت 

ونهائيت������ه، وتاأ�ش�س الوعي بقيم ه�شة مل تثبت 

أم������ام رياح الزم������ن دائماً، وب������ات اأي دخيل  ا

أياً كانت �شلوكياته ومربراته،  جديد مرفو�شاً ا

أّي �رصخ������ة يف وجه ما ه������و �شائد �شتخرج  وا

العالمات الن�شقية املنغر�شة فينا منذ قرون، 

أ�شلحتها يف وجه هذا  و�شت�رصع اإ�شبعها، وكل ا

الغريب الدخيل، وطم�س معامله، وممار�شته، 

أو اإرفاقها  والتعتي������م عليه، واإخفاء هويت������ه، ا

مبدونة الدخيل/ البدعة، وكل بدعة �شاللة 

وانحراف عن امل�شرية ال�شحيحة كما اأقّرها 

الوع������ي العام، اإذ انتقلت ه������ذه املفاهيم من 

�شياقها الدين������ي اإىل توظيفه������ا يف �شياقات 

اأخرى، نظراً لال�شتجابة ال�رصيعة لها، كونها 

م�شتق������رة يف الوعي، و�شت�شب������ح هنا اأف�شل 

�شالح ميكن اأن ي�شتغله الرجعيون، فالعاطفة 

أثبتت ا�شتقرارها يف دواخلنا بعتاد ح�شني،  ا

و�شي�شتغ������ل املنّظ������ر الرجعي ه������ذه العاطفة 

ويحرفه������ا ع������ن م�شاره������ا و�شياقه������ا، وفق 

خطابات حت������رك العواطف وجتندها �شوتاً 

وطرف������اً يف معركتها، ونحن كائنات عاطفية 

بامتياز. لذلك اإن اأي اإ�سافة فكرية ثقافية ملا 

هو منجز �ستكون م�سريته �ساقة، لكن م�سرية 

الوع������ي دائماً يف جتدد وتط������ور م�ستمرين، 

على الرغم من متانة الروا�سب امل�ستقرة فينا 

وبنا، و�ستفرز التغ������ريات املحيطة اجتماعياً 

و�سيا�سي������اً وثقافياً وعياً جدي������داً، ي�سعى اإىل 

بل������ورة روؤية جدي������دة، وه������ذه الروؤية لمتثل 

قطيعة مع الثابت/ال�ساكن، بل انطالقة منه، 

 معقد عرب جتاذباته بني 
ٌ
والذهن الب�رصي كّل 

ا�ست�رصافية(.هناك  )روؤي������ا  ال�سابق والالحق 

أنه  من قبل بالوعي الثاب������ت املتوارث، علماً ا

اأجنز يف فرتة وحقب������ة زمنية جم�سداً لواقعه 

و�سريورته التاريخية والكونية، وما النغالق 

أ�سكال الغتيال للما�سي ذاته،  اإّل �س������كل من ا

واإذا مل تنفت������ح العقول وتتمرد على روا�سبها، 

�سنبق������ى اأ�سريي ما�������س نغتال������ه با�ستمرار، 

ن�س������ان مفطور عل������ى التجريب والبحث،  والإ

�سئلة كّل  وال�سيط������رة على ماحوله، وتطال الأ

ن�سان  �س������يء، وهذه الفطرة جنده������ا عند الإ

أ�سئلته، وتتعدد  مذ ُخلق طفاًل، حيث تك������رث ا

لت�سبح ح�سية، اإذ يح������اول الطفل اأن يدرك 

كّل م������ا حوله ح�سي������اً لت�ستق������ر احلقيقة يف 

ذهنه، وتق�سي على الت�ساوؤلت، فرناه يلم�س 

اأي ج�سم ي�سع������ر باأنه غريب ويجب معرفته، 

وم������ع مرور الزمن يك������رب الطفل، ومن خالل 
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تربيتن������ا املا�سوية الن�سقية له، �سي�سبح فرداً 

ن�سقي������اً كبرياً بعدما ق�سينا على عقله وعلى 

أية حماولة للبحث والتجريب، وبعدما قتلنا  ا

بداع فينا، وهكذا دواليك  واأحبطنا بذور الإ

تتكاث������ر الكائنات الب�رصي������ة حتت ويف العقل 

املا�سوي الثابت.

�سنحاول يف هذه الدرا�سة ت�رصيح احلداثة، 

من حيث ه������ي مفهوم �رصوري ومعريف اأولً، 

واأهم املوؤثرات واملربرات لولدتها ثانياً، ومن 

ثم اأزمتها املنهجية يف ت�سويق اإجنازها بعدما 

تخندقت واأعادت بناء وقولبة ثقافة النموذج 

ح������ادي الدور، املكتم������ل النهائي، ومن ثَم  الأ

التناق�س الذي اأ�سابها بني الّدعاء والتمثيل 

يجابي الفاعل، وبالتايل غدت )احلداثة(  الإ

أداًة معطوبة. اأ�سولية متطرفة، وا

احل���داث���ة ب��و���س��ف��ه��ا �����رصورة فنية 

ومعرفية

ذكرنا اأن اأي مت������رد على الثابت �سي�سمه 

م�رصوط������ة  واملغام������رة  باملغام������رة،  الوع������ي 

نها تت�سلق على ما هو  بال�سق������وط والف�سل، لأ

منجز ومكتمل، و�سي�سّيق حّرا�س هذا املنجز 

الثق������ايف الدائرة على كل من ت�سّول له نف�سه 

اأن يتج������اوز املنتهي الثاب������ت، وهذه التو�سية 

ذه������ان الب�رصية منذ  الن�سقي������ة تتك������رر يف الأ

القدمي، وقالوا:مل يرتك ال�سابق لالحق �سيئاً، 

فهاهو عن������رتة بن �سداد ي������رى اأن املقدمات 

ال�سعرية ا�ستُنِفدت على ل�سان ال�سعراء، فقال: 

»هل غادر ال�سعراء من مرتدم« وهذا املوقف 

يبنّي مدى تغلغل مفهوم الكمال على الذهن، 

أم������ام هذه امل�سلّمات يجب اأن يعيد الالحُق  وا
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ال�سابَق �سكاًل وم�سموناً، واجرتار احل�سارة 

اج������رتاراً مم������اًل. اإن هذه املغام������رة )ح�سب 

ت�سمية الوعي( مل تاأِت اعتباطاً من فراغ، بل 

هي للخروج من ال�ستالب والنكما�س، وفتح 

العقول ملا ه������و اأرحب م������ن نطاقها ال�سيق 

الذي اأرهقها لقرون، فاحل�سارة غري ثابتة، 

وغ������ري منتهي������ة، وداأب الب�رصي������ة اأن ت�ستقي 

من ح�ساراتها وت�سي������ف اإليها دون الدوران 

حولها دوراناً �سكونياً، وكل لحق هو بحاجة 

لل�ساب������ق، والالحق يحت������اج اإىل اآخر ي�سيف 

ويبدع، وهكذا دواليك لتكتمل م�سرية احلياة، 

وتتج������دد با�ستمراربفع������ل الب�رصي������ة جمعاء، 

دوار يبح������ث ع������ن اإجابات  وكل دور م������ن الأ

جدي������دة عل������ى �سجي������ج اأ�س������وات املعار�سة 

نه������ا حفيدة ل�ساللة  غلبية هنا( لأ )وه������ي الأ

طويل������ة م������ن موؤ�س�سات ثقافي������ة �سلطوية يف 

فرتات انتقالية �سابقة ففي الع�رص العبا�سي، 

تغ������ريت احلياة، ودخلت �رصيح������ة اجتماعية 

عري�سة حتم������ل ح�ساراته������ا وثقافاتها اإىل 

مة الجتماعي، وا�ستجدت م�سائل  تكوين الأ

عدي������دة حتّدت العقل ال�سائ������د، وجعلته اإما 

ينزوي ويقنع مبفردات������ه الثابتة، اأو يخو�س 

هذا املع������رتك مت�سلح������اً بالتطل������ع امل�ستمر، 

أو تقوم بدور  أو تدع������م ا وباآلي������ات تدح�������س ا

الو�سيط، وان������ربى اأ�سحاب الروؤي������ة الثابتة 

القانع������ون باملنجز كعالمة نهائية اإىل حماربة 

كل جديد دخي������ل، ففي ال�سعر اأثريت ق�سية 

القدم������اء واملحدثني م������ع اأبي نوا�������س واأبي 

أث������ريت ق�سايا دينية  مت������ام وب�سار بن برد، وا

تزعمه������ا املعتزلة، ون�سب������ت فرق اأخرى على 

غراره������ا، وطال الفكر كلَّ �س������يء، ال�سيا�سة، 

واحلياة، والفن، ومل ير�������سَ اأن يبقى حبي�س 

فكار  ن الأ م�سلَّم������ات ثابتة غدت اأ�سنام������اً، لأ

ق������د ت�سنَّم������ت وتغلفت بغ������الف قد�سي. اإن 

م�سرية التطور تاأبى الركود و�ستدخل �سعوب 

عدي������دة لت�سيغ مفردات احل�سارة، فت�ساهم 

يف بناء العقلية واله������روب هو �سلوك نعامي 

كما ه������ي احلال يف ع�رصن������ا الراهن؛ حيث 

العوملة احلقيقية، والع�رصنة التي ك�رصت كل 

احل������دود، ودخل������ت يف اأدق تفا�سيل الع�رص، 

ول بد من مواجهتها فكرياً وعلمياً وحوارياً 

بداع  للحفاظ على الثوابت والتاآخي معها لإ

�س������كل ح�ساري متميز، لك������ن اأحفاد العقلية 

ال�سكونية، �سيت�سلحون بالروا�سب العاطفية، 

ويحرك������ون ه������ذه العواط������ف ال�سعيفة اأمام 

اأمواج عاتية، ومعه ينتفي التفاعل مع الع�رص 

اجلدي������د، ويتم تكري�س ثقافة الهروب، بينما 

خر مي�س������ي م�رصعاً بواقع يتجدد  الجتاه الآ

ويتغري، فيبقى الثابت انطوائياً هارباً، والعامل 

يف تقدم م�ستمر.

اإن امل�ساحلة بني احلا�رص واملا�سي تتاأ�س�س 

عل������ى �������رصورة ا�ستكمال الوج������ه احل�ساري 
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مة، وما النزواء حتت منجزات ال�سابقني  لالأ

ن������وع م������ن »ال�سيكول�ستيكي������ة« والف�سل،  اإّل 

�سالف،  لتغليف الواقع املاأ�ساوي مبنجزات الأ

وهذا النزواء �سيحولنا على حد تعبري حممد 

عابد اجلابري اإىل كائنات تراثية.

لق������د اقرتن������ت احلداث������ة- يف الوع������ي 

�سل  �سل، والأ اجلمع������ي- باأنها خروج عن الأ

نهائي مكتم������ل، واأي حماولة لنقد اإ�سكالياته 

ه������ي �رصب من الهلو�س������ة والعبث والبتداع، 

أ�س�س له������ا الوعي باأنه������ا متمردة على  وق������د ا

الدي������ن والبيان الديني »كل �ساللة يف النار« 

ومت �سحب هذا املفهوم اإىل احلداثة ال�سعرية، 

ثارة  لذلك بدا الطريق �سائكاً اأمام خطاب الإ

والتفك������ري، وه������ذا دلي������ل على ع������دم ه�سم 

احل�سارة باأبعاده������ا املعرفية ه�سماً ثقافياً 

�سليم������اً، فما من رابط ب������ني البدعة الدينية 

وىل هي خروج  والبدعة الفنية، ففي حني الأ

�سل الديني احلنيف، فاإن الثانية هي  عن الأ

�سافة، لكن هذه  بداع والتجدي������د والإ من الإ

آثار ميتافيزيقية، قّد�ست  امل�سكل������ة نبعت من ا

املنجز الفني واحل�س������اري، وبالتايل �سيُتهم 

�سل املقّد�س،  املجددون باأنهم خرجوا عن الأ

وب������دا ال�سجال عنيفاً ب������ني النّقاد واملنظرين 

و�سل حد التهام بالكفر والعمالة.

دوات  الأ يط������ّور  الوع������ي  تط������ور  اإن   

والجتاه������ات، و�سيغ������دو م�������رصوع التثاقف 

م�رصوعاً اإيجابياً اإذا التزم باحلوار احل�ساري 

خر  ال�سلي������م، وابتعد عن ن�س������خ منجزات الآ

ن�سخاً عاجزاً، واإن ق�سي������ة التاأثر والتاأثري مل 

داب العاملي������ة، ولت�سوية م�سارها  تخل من الآ

يجاب������ي، والتاأثر  ن�س������اأ ما ي�سم������ى بالتاأثر الإ

ال�سلب������ي، وهذه ق�سي������ة متواجدة يف الرتاث 

�سالم������ي )اب������ن ر�س������د و�رصوحه  العرب������ي الإ

ر�سط������و- الفارابي الفيل�س������وف- ابن �سينا  لأ

الطبي������ب الفيل�سوف- ابن خلدون.. وغريهم 

أ�ساطني العل������م واملعرفة( وجاء التثاقف  من ا

خر �سدمة ح�سارية مل يقبل بها البع�س  مع الآ

غلبية، ودعا املجددون عرب ممار�سة  وهم الأ

�سجاعة اإىل التوا�سل م������ع املا�سي، موؤكدين 

اأن هذا اجلديد ل ي�سّكل قطيعة مع التاريخ 

بقدر حتليل ال������رتاث وامتالك������ه، وا�ستندت 

اأطروحاته������م اإىل املنجز الغرب������ي، متمردين 

ميان املطلق باملا�سي، لكن  عل������ى اأ�سحاب الإ

هذا احلداثي �ساق ذرعاً بالتبعية الداخلية 

فانقلب اإىل تابع خارجي كما �سرنى لحقاً.

العقُل ل ينق������ده اإل العقُل، واأ�سبح نقده 

مة، وج������ّدت م�سكلة الهوية  اأزمة اأ�سابت الأ

الثقافي������ة امله������ددة، والنظ������ر يف اإ�سكالياتها 

والع������ودة اإىل الفردو�������س ال�سائ������ع املتحقق 

تاريخياً، وجلاأ املدافعون عن الهوية املكتملة 

أيقون������ات تاريخية لبت������الع الذات التي  اإىل ا
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تنوي- كما يزعمون- ابتالع هويتنا املقد�سة، 

وا�ستفحل خطاب التكفري والعمالة.

التطور الب�������رصي مير مبراحل تدريجية، 

دب ن�������س حياتي كب������ري، كائن حي ماثل  والأ

باللغ������ة، واللغة كائن ي�سعف ويقوى، ويتطور 

ويرتاج������ع، ل يبقى على حال، واللغة العربية 

فق وميكنها  وهويته������ا احل�سارية وا�سع������ة الأ

ا�ستله������ام املا�سي والنط������الق نحو امل�ستقبل 

بحيوية ون�ساط م�ستمري������ن، وكّل من يّدعي 

�سكونيته������ا حكم عليها بالقتل، وجرت العادة 

�سل كل من  اأن ننعت بالكفر واخلروج عن الأ

يخالف منهجن������ا، واحلقيقة اأن ذوق الع�رص 

يتغري، وتب������دع العبقرية كل م������ا ين�سجم مع 

اجتاه������ات الع�������رص، والتاريخ ل������ن يكون اإل 

بالف������ن الذي يحمي املا�س������ي ويحييه اإحياًء 

اإبداعياً، بدلً من التحليالت اجلافة، والعي�س 

عل������ى رموزه وتوجيه ال�رصب������ات اإىل املناطق 

احل�سا�س������ة ال�سعيفة املقاوم������ة )العاطفة(، 

دبي������ة تتط������ور وتتجدد، ول  فالن�سو�������س الأ

أو تزي������ل �سابقها، بل تتفاعل وتنتج  تدح�س ا

معها، واملعاجلة الفنية اجلمالية لها تتاأ�س�س 

بداعي  عل������ى الن�ساط احل�س������ي والتخيلي الإ

ن�س������ان، فالعامل متغري ل يثبت  يف ممار�سة الإ

ن�سان ه������و وحده من ميتلك  عل������ى حال، والإ

ات�س������اع ممار�سته  الظواهر ويخلقه������ا، ومع 

�ستت�سع املفاهيم، وق������د رف�س النقاد ال�سعر 

ن������ه ل ي�سبه �سيئاً مما  احلديث )اجلديد( لأ

ا�ستق������ر يف وعيه������م الذي ي������رى اأن اجلمود 

اأف�س������ل جتدي������د، وميار�س������ون ن�ساطهم من 

خنادق الدفاع ع������ن اللغة العربية و�سفائها، 

والدين احلنيف ونقائه، و�سيجندون م�ساعر 

وعواطف الع������وام يف معركتهم باللعب على 

وتر العاطفة، ومن دون اخلو�س يف املمار�سة 

العقلية املو�سوعي������ة، �سيكتفون برمي النبال 

م������ن وراء كوالي�س قالعهم احل�سينة، ويبقى 

اجلمه������ور يف حالة تعمي������ة، علماً اأن التطور 

حال������ة ترتبط بحاجات الب�رصي������ة، وقد جاء 

رف�س الواقع امل�ستلب عنوان �سعراء احلداثة 

واأ�سبحت )ملاذا- كيف- ماذا( حماور لل�سرب 

أم������ام الواق������ع النا�������ز امل�ستت  واملعرف������ة، وا

جنازات احلديثة هي  �سيت�سور البع�س اأن الإ

»غودو« اخلروج م������ن ال�ستالب، وفيما بعد 

�ستتخلى اجلماهري عن انبهارها هذا بعدما 

جن������از، وجميء »غودو«  اكت�سف������وا اأن هذا الإ

اقت�رص عل������ى ال�ساعرية، وبالت������ايل )فال�س 

باك(هربوا اإىل ال������وراء، وهنا نواجه مفهوم 

احلي������اة »هنا تتوقف الفل�سف������ة ولبد لها اأن 

تتوقف، ذلك اأن احلي������اة تكمن بال�سبط يف 

)1(
كونها ممتنعة عن الفهم«.

لق������د ظهرالن�������س احلداث������ي غام�س������اً 

م�ستع�سي������اً على الفهم، مما �س������اق البع�س 

كرثية  ن الأ رجوعاً اإىل املا�سي والت�سبث به؛ لأ
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لي������ات القرائية التقنية التي  مل ي�ستوعبوا الآ

تزيح ال�سباب. يقول نوفالي�س:»اإن ال�ستعداد 

لل�سع������ر يت�سم������ن ا�ستع������داداً للت�سّوف، فهو 

ا�ستعداد ملا ه������و خال�س، �سخ�سي، جمهول، 

�������رصي، ملا ه������و للك�س������ف، ملا ه������و الطارئ، 

ال�������رصوري، فه������و يقدم ما يتع������ذر تقدميه، 

ويرى م������ا تتعذر روؤيته، يح�������س مبا هو غري 

بله باملعنى احلقيقي  حم�سو�س، ال�ساعر هو الأ

للكلم������ة، ولهذا يلتقي في������ه كل �سيء، الروح 

والعامل، ومنه ال�سف������ة الالمتناهية لق�سيدة 

جديدة وخلوده������ا، اإن ال�ستعداد لل�سعر فيه 

الكثري م������ن القرابة مع ال�ستع������داد النبوئي 

والديني، مع احل�س الروؤيوي، ال�ساعر ين�سق، 

ي�سه������ر، ي�سطفي، يب������دع، دون اأن يفهم هو 

نف�سه ملَ يت�رصف على هذه ال�سورة بدلً من 

)2(
تلك«.

فالن�������س املتكام������ل فيه خي������ط م�سمر 

م������ن العالقات والدللت، في������ه رغبة خفية 

ت�سيطر على املب������دع واملتلقي، هو �رصاع ذو 

تفاعل ع�سوي، هو ات�سال اإبداعي بالرتاث، 

وا�ستعارة حركية منا�سبة، تداخل وتفاعل بني 

املا�سي واحلا�رص، ا�ست�رصاف للم�ستقبل دون 

العبودية املطلقة للما�سي، يقول روزنتال:»اإن 

ال�ساع������ر الذي يح�س باأنه يق������ف على عتبة 

مملكة ال�سعر، هو ال������ذي ي�ستطيع ا�ستغالل 

)3(
املا�سي يف ابتكار �سيء جديد«.

فالنه�سة متطلعة اإىل املا�سي قبل ال�سري 

، وتوزعت هذه النه�سة يف اجتاهات 
ً
قدم������ا 

حياء  فني������ة وفكرية خمتلف������ة، فجماع������ة الإ

أتباعه( ا�ستقوا املا�سي والعودة  )البارودي وا

دبي،  اإلي������ه لتجاوز مرحل������ة النحط������اط الأ

والع������ودة اإىل الن�سو�س امل�رصق������ة، وتتابعت 

خط������ى التحدي������ث والبتكار عل������ى نحو ما 

�سنعه �سعراء املهج������ر، اإذ جددوا يف ال�سكل 

وامل�سمون، كما دعا جربان خليل جربان اإىل 

أث������راً بوالت ويتمان، وقد ثار  ال�سعر املنثور تا

وزان يف غرباله »ل  ميخائيل نعيم������ة على الأ

)4(
وزان ول القوايف من �رصورات ال�سعر«. الأ

أنف�سهم  لق������د وج������د �سع������راء احلداث������ة ا

منخرط������ني يف مقت�سي������ات الع�رص اجلديد 

لكتناه اللحظ������ة النا�سئ������ة، والنف�سال عن 

أقّر  الفه������م التقليدي لل�سعر، وال������ذوق الذي ا

باأن يخاط������ب املبدع قّراءه مبا يعرفون، دون 

الغمو�س والغو�س وراء جواهر وكنوز اأخرى، 

أبو متام بجوابه  وقد اأعلن هذا النف�سال قباًل ا

امل�سه������ور»مِلَ ل تفهم ما يُقال« ويُعترب هذا اأول 

بي������ان حداثي عربي، يقول اإليا�س خوري: اإن 

احلداثة »حداثة نه�سوية.. اإنها اإطار التك�رص 

الثقايف- الجتماع������ي- ال�سيا�سي، وحماولة 

)5(
مام«. جتاوز هذا التك�رص بالذهاب اإىل الأ

لقد �ساهم������ت مكونات عديدة و�رصورية 

يف ن�ساأة احلداثة، واأمام رياح التغيري العاتية 
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�سيول������د منطٌق جديد للك������ون، وخطاٌب يربر 

احلراك اجلديد.

�سجاالت  خ�سّم  يف  احلداثة  ن�ساأة 

�سديدة:

لقد �ساب م�سطلح »احلداثة« ما�سابه من 

غمو�������س وفو�سى، وكرُثت امل�سميات، وعّمت 

ال�سبابي������ة، منها ت�سمي������ة »ال�سعر احلديث« 

وهذا ال�سعر تاريخياً انطلق مع ع�رص النه�سة، 

وهنالك من اأطلق هذه الت�سمية على ال�سعر 

أ�سار حممد عزام  املعا�رص وال�سعر احلر، فقد ا

اأن ال�سع������ر احلديث ه������و املنطلق منذ مطلع 

ربعينيات، فهو  ع�رص النه�سة وحتى نهاية الأ

حياء- التباعية-  بذلك ي�سمل )مدر�س������ة الإ

الواقعي������ة-  الرومان�سي������ة-  بداعي������ة-  الإ

الرمزي������ة( فهو حديث لك������ن �سكله تقليدي، 

وتاأتي ت�سمية »ال�سع������ر املعا�رص« وهو ال�سعر 

التايل ملرحل������ة ال�سعر احلدي������ث، والت�سمية 

الثالث������ة »ال�سعر اجلديد« وتطلق على ال�سعر 

احلر وق�سيدة الن������رث، وهذه الت�سمية حتمل 

مدلولني )زمني وفني(، وبذلك اإن كل جديد 

حدي������ث، ولي�س من ال�������رصوري اأن يكون كل 

حديث جديداً، فاجلديد بهذا املعنى معياره 

فني، وقد لجند هذا عند ال�سعر احلديث، 

راء  ، وتعددت الآ
)6( 

ن اجلديد اإبداع وجتاوز لأ

ح������ول امل�سطل������ح، وتاأثر ه������ذا امل�سطلح يف 

الغ������رب مبفكري التنوير الذي������ن اأكدوا على 

الدميقراطي،  والتقدم  العلمانية،  العقالنية 

�س�������س التقليدي������ة وجعل  والتم������رد عل������ى الأ

اليقينيات حمط ت�س������اوؤل )ت�سورات دينية- 

أبرز هوؤلء فريدريك  اجتماعية- اأخالقية( وا

نيت�س������ه، وفرويد، وكارل مارك�س، وبالتايل اإن 

احلداثة تنطوي على قدر كبري من الختالف 

�س�س التقليدية للثقافة والفن  اجلذري مع الأ

أياً كان������ت الختالفات فاإننا  ، وا
)7(

يف الغ������رب

هنا نتبنى م�سطلح احلداثة بو�سفه امل�رصوع 

الفك������ري الطارئ على الع������امل العربي بغ�س 

النظر عن اجلوانب الفنية التي يتاأ�س�س عليها 

التمييزبني م�سطلحي )احلديث- اجلديد(. 

أنه ن�ساأت عدة عوامل جديدة اأفرزت  ذكرنا ا

الفكر احلداثي، وموؤثرات احلداثة ال�سعرية 

�سطورية  كث������رية، منها املكونات الديني������ة والأ

والجتماعي������ة وال�سيا�سية.. اإلخ للمجتمعات 

�سطورة  العربي������ة، وات������كاأ ال�ساعر عل������ى الأ

�سطورة  ليبتعد ع������ن اأي رمز ديني، وباتت الأ

خمرج������اً ومدخاًل يف اآن مع������اً يف ت�سوير ما 

يحيط به من ظواهر، مبتدئاً بنف�سه ومنتهياً 

اإليه������ا، وكله������ا اإمعان������اً منه برف�������س الواقع 

والعقل العربيني، وجتاوز الطرائق التقليدية 

نواع  واخلطابي������ة للتعب������ري، ه������و جت������اوز لالأ

دبية القدمي������ة وتاأ�سي�س نوع جديد �سكاًل  الأ

وم�سموناً »لي�ست وزناً بال�رصورة، ولي�ست ل 

وزناً بال�������رصورة واإمنا هي اإيقاع وزين نرثي، 
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اأو نرثي وزين، وهكذا ت�سبح الق�سيدة �سكال 

، و�سي�سبح الن�س اأفقاً لدللت 
)8(

مفتوح������اً«

عدي������دة، وكما هنالك م�سوغ������ات للخطوات 

وع�������رص  العبا�س������ي  الع�������رص  يف  ال�سابق������ة 

ندل�سية، فاإن للحداثة الراهنة  املو�سحات الأ

أي�ساً، وقد افتنت ال�سعر العربي  م�سوغاته������ا ا

احلدي������ث باإجنازات ال�سعر الغربي وجتاربه، 

أ�سارت نازك املالئكة باأنها  واإبداعات������ه، وقد ا

م������ع ب������در �ساكر ال�سي������اب م�سي������ا يف طريق 

جتدي������دي واحد بعد اأن اّطلع������ا على ال�سعر 

أث������را به، وا�ستن������دت احلداثة  نكلي������زي وتا الإ

العربي������ة اإىل ا�ستجابة ح�سارية تعي ال�سابق 

وعياً معرفياً حيوياً خالقاً، وحتولً دللياً يف 

ن  روؤيا جديدة، ولبد من اإنتاج قيم ح�سارية لأ

الثقاف������ة الغربية- كما �ساهدا- بدت منغلقة 

أتى  ، وا
ً
بارتباطه������ا بقيم ثابتة زمان������اً ومكانا 

ال�سعر احلداث������ي اجلديد ليعرب بلغة جديدة 

متميزة وخا�سة »فقوام ال�سعر اجلديد معنى 

خالق تولي������دي ل معنى �رصدي و�سفي، واإنه 

كما يقول ال�ساع������ر الفرن�سي املعا�رص رينيه 

أبداً يف حاجة  �سار: الك�سف عن ع������امل يظل ا

، هو تركيب ي�ستكمل حركية 
)9(

اإىل الك�سف« 

أوائل  التجديد التي ب������داأت اإرها�ساتها منذ ا

الع�رص العبا�س������ي اإىل الكال�سيكية اجلديدة، 

والرمزي������ة والرومان�سية. واحلداثة كما عرب 

عنها اأدوني�������س هي النطالق������ة من الرتاث 

والتفكري فيه جمدداً دون التنازل عن اأ�سالتنا 

)10(
وثوابتنا، هي الختالف يف الئتالف.

وهي نوع من املعرفة املنعزلة عن القوانني 

خرى، وال�سعر احلداثي اجلديد هو تعبري  الأ

عن م�س������كالت كياني������ة تعانيه������ا احل�سارة 

م������ة، ويعانيها ال�ساعر ذات������ه، هو ال�سعر  والأ

الذي يتجاوز ال�سط������ح و�سكليته ليغو�س اإىل 

عامل حيوي وطاقات������ه املتجددة، هو الحتاد 

مع هذا العامل البكر، وقد دعا جربا اإبراهيم 

جربا اإىل التوا�سل مع الرتاث وعدم النقطاع 

أوؤمن اأن للرتاث قوة هائلة يف  أنا ا عنه، يقول:»ا

حياتنا، ويجب اأن تبقى له هذه القوة املغذية 

للنف�������س، لكني اأقول خذ م������ن الرتاث ما هو 

كادمييني الذين  حي، واترك ما هو ميت لالأ

يقول عنهم رامبو اإنه������م اأموات اأكرث من اأي 

)11(
متحّجر«.

واأكد عب������د الوهاب البيات������ي تثاقفه مع 

أ�سار اإىل غوركي، وتول�ستوي،  ال�سعر الغربي، وا

واإيلي������وت، ونريودا، واإيلوار، و�سارتر، ولوركا، 

)12(
وكامو.. وغريهم. 

�سارات اأثريت �سجالت  بهذه اللفتات والإ

نقدية حول منبع احلداثة ون�ساأتها، ودرا�سة 

التاريخي������ة والفني������ة والفكرية،  �سريورته������ا 

فهن������اك م������ن رد احلداث������ة اإىل التثاقف مع 

�سوليني  الغرب، وحتركت املن������اورات بني الأ

مة ال�سكون  واحلداثيني، اإذ متثل ثقاف������ة الأ
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�سويل-  والدميومة وغري م�سموح- من قبل الأ

اخ������رتاق ال�ساكن وحتريكه، علماً اأن التفاعل 

بداع »اإن املوؤثر ذو  مك������ون رئي�سي للتقدم والإ

أُح�سن ا�ستعماله، وي�رص اإذا  حدي������ن ينفع اإذا ا

أثر اإيليوت  أ�ساأنا به، وقد حتدث كثريون عن ا ا

ر�������س اخلراب  وبخا�س������ة يف ق�سيدت������ه« الأ

، وق������د 
)13( 

»يف ال�سع������ر العرب������ي احلدي������ث«

ترجمت اأعمال غربية كثرية للقارئ العربي، 

و�ُسمنت بع�س الن�سو�س العربية اقتبا�سات 

م������ن ن�سو�س غربية )فرن�سي������ة- اإنكليزية(، 

ر�س اخلراب« على �سعر ال�سياب،  أّثرت »الأ وا

أّثر �سان جون بري�������س على اأدوني�س، وظهر  وا

التاأثر لدى العديد م������ن رّواد احلداثة تاأثراً 

، والتاأثر اأمر م�رصوع بني الأمم 
ً
تقانّياً فني������ا 

واحل�س������ارات، واأفرز التم������ازج بني ال�سعوب 

على م������ر الع�سور علوماً جدي������دة، و�رصوباً 

من املعرفة، وهذا التاأثر مل ياأت م�سادفة، اأو 

نقاًل، بل جاء نتيجة طبيعية ملا ا�ستجد على 

أر�������س الواقع، وبعدما تط������ور الوعي الفني  ا

واجلم������ايل، وه������ذا التاأثر كما ق������ال د.فوؤاد 

املرعي: »مل يكن �سبباً يف التغريات التي طراأت 

أدبنا احلديث، بقدر ما كان نتيجة لتلك  على ا

التطورات الجتماعية، التي ا�ستمرت هادئة 

حين������اً، وعا�سفة اأحيان������اً قرابة مئة عام من 

، وا�ستغل النق������د املعا�رص بر�سد 
)14(

الزم������ن«

حركة احلداث������ة ال�سعرية، وذهب يف تف�سريه 

عدة اجتاهات، منها التثاقفي، والجتماعي، 

أث������ري التثاقفي »مت  والنف�س������ي، فمن حيث التا

وروبي على  النظر اإىل املثاقفة مع الغرب الأ

 ،
)15(

�سا�������س يف ن�س������اأة احلداثة« أنه������ا هي الأ ا

واعترُب اإيلي������وت م�سدر هذا التاأثري، ويذهب 

التف�سري الجتماعي »اإىل ربط ظاهر احلداثة 

لطبقة  يديولوجية  الأ طروحات  بالأ ال�سعرية 

الربجوازي������ة العربية ال�سغ������رية، بحيث تبدو 

احلداثة انعكا�ساً ملجمل التغريات القت�سادية 

 ،
)16(

التي اأ�سابت بنية املجتمع العربي املعا�رص«

وه������ذا التيار ي������راه د. ف������وؤاد املرعي حاماًل 

راي������ة الفردية والتجربة الذاتي������ة معرّباً عن 

الربجوازية ال�سغ������رية واملتو�سطة ومطاحمها 

الت������ي مل تتحق������ق، ووقف �سع������راوؤه باملر�ساد 

ل������رّواد التيار القدمي اأ�سحاب الطبقة الرثية 

الذين اقت�سم������وا ال�سلطة م������ع امل�ستعمرين، 

ويعود ال�سبب اجلوهري لربوز التيار اجلديد 

ح�سا�س املوؤمل جتاه الفئات الجتماعية  اإىل الإ

التي اأخفق������ت يف ن�سالها، فارتدت �ساخطة 

قلقة، �ساعرة بذاتها واإمكاناتها التي ف�سلت، 

وهذا ما لون اإبداعه������م باألوان الرومان�سية، 

الت������ي دخل������ت اإىل ال�سعر العرب������ي بو�سفها 

آماله  رومان�سية ال�سعب املقهور الذي خابت ا

، ويذهب التف�سري 
)17(

أم������ام اخلداع والغ������در  ا

النف�سي- الذوقي لن�ساأة احلداثة ال�سعرية اإىل 

التغريات التي اأ�ساب������ت الذوق العربي، ومن 
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اأهم القائلني بهذا التف�سري د.حممد النويهي 

أو ال�سيمرتية التي يت�سف  ويرى »اأن التناظر ا

به������ا ال�سعر العربي التقلي������دي مل تعد تتالءم 

 .
)18(

والطبيع������ة النف�سية والذوقية املعا�رصة« 

ولهذا وغريه اعترُبت احلداثة ت�سوراً جديداً 

للحي������اة، بوعي جدي������د وم�ستجدات جديدة 

ت�ستدعي التجاوز �سيا�سياً وثقافياً واجتماعياً 

واإبداعياً، فهي روح اأكرث منها �سكاًل، اإيقاعها 

�رصي������ع، تتمرد على طغ������اة املعرفة، املّدعني 

باكتمالها، ه������ي حداثة الت�ساوؤل والحتجاج، 

يعّرفه������ا يو�سف اخل������ال باأنها حرك������ة اإبداع 

متا�س������ي احلياة يف تغيريها الدائم، ول تكون 

أ تغيري  وقفاً على زمن دون اآخر، فحيثما يطرا

على احلياة التي نحياها فتتبدل نظرتنا اإىل 

�سياء. الأ

بداع  من املوؤك������د اأن العرب نظروا اإىل الإ

الغربي نظرة انبهار، وارتبط مفهوم احلداثة 

وروبي، لكن �سحب هذا  باملنجز احل�ساري الأ

املفه������وم اإىل املنجز العرب������ي �سائك ومعقد، 

وي�ستدع������ي املقاي�سة عل������ى مطابقة التجربة 

احلداثي������ة العربية م������ع التجرب������ة الغربية، 

وهذه املقارنة ل������ن تخلَو من ا�سترياد �سبابي 

للمفهوم احلداثي الغربي، فقد بلغ الفتتان 

بالغ������رب مرحلة �سكلي������ة يف فحواها، وهذا 

ما حدث متاماً مع نق������ل النظريات النقدية 

دب������ي العربي،  الغربي������ة اإىل حقول النقد الأ

اإذ ب������دا اأغلبها اج������رتاراً اإجرائي������اً وتطبيقاً 

ثبات مقولت �سابقة، وهذه ال�سطرابات  لإ

التي خلقت املفه������وم الغربي، بدت املحاولة 

العربية مطبوعة به������ذا التعقيد الذي جعل 

امل�رصوع احلداثي العربي- رمبا- ع�سياً عن 

الفهم والرتقاء بجوه������ره اإبداعياً. مايهمنا 

هنا ه������و اأن احلداثة العربي������ة تاأ�س�ست على 

خر،  خذ من الآ �رصورة النفتاح العقلي، والأ

وال�سيا�سي،  الفك������ري  ال�ستب������داد  ومقارعة 

لذلك ج������اءت معربة عن ه������ذه اله�سا�سة يف 

بنية املجتم������ع الذي يحتاج اإىل نقطة فا�سلة 

وحا�سمة علمياً ومعرفياً، فجاءت الن�سو�س- 

مل من  يف اأغلبه������ا- اإ�س������ارة اإىل خيب������ات الأ

خالل ال�سقوط الرتاجيدي، والن�س الكئيب 

املنطوي على ذاته.

لقد حمل اأ�سحاب جتم������ع جملة »�سعر« 

ل������واء احلداث������ة ال�سعري������ة، وذكرن������ا �سابقاً 

التثاق������ف ال�سعري مع الغ������رب، لكن هذا ل 

يعني اأن الفكر الفل�سفي الغربي مل يدخل يف 

أّثرت الفل�سفة  تكوين احلداثة العربية، فكما ا

أي�ساً اأثرت يف حركة  الغربية بحداثة الغرب، ا

احلداثة العربي������ة، ومنها الفل�سفة الوجودية 

الت������ي تلتقي مع احلداثة العربية بعدة نقاط 

منها: اأن احلقيقة مرتبطة بالتجربة الفردية، 

ن�سان،  وحمور هذه التجربة ومو�سوعها هو الإ

أ�سا�س  أي�ساً نقد ونق�س ورف�س العقل كونه ا وا
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احلقيق������ة وم�سدره������ا، واأن الوج������ود �سابق 

للماهية، وق������د ن�ساأ هذا التي������ار بعدما بداأ 

وروب������ي ال�سك يف العلوم الطبيعية،  الفكر الأ

وخا�سة ما يتعلق بالف������رد و�سخ�سيته، وقد 

أ الفو�سوية يف احلرية  دعا ماك�س اإىل مب������دا

لل������ذات، واأ�سبح  الفردية، واإط������الق العنان 

بذلك اجلو مالئم������اً فيما بع������د للفيل�سوف 

ملاين نيت�سه ودعوت������ه اإىل اإعادة النظر يف  الأ

ن�سانية املتوارثة، وحتطيم  جمموعة القيم الإ

القوان������ني وامل�سلّمات ال�سابق������ة التي حتكم 

احلي������اة العامة، ومن ثم الدع������وة اإىل اإعادة 

تنظي������م ما مت حتطيم������ه فت�س������ري الق�سايا 

الفكرية يف طري������ق المتزاج والذوبان لتنتج 

�سيئاً جدي������داً مِلا مّت حتطيم������ه، يكون قادراً 

 .
)19(

عل������ى اإدراك الظواهر املعق������دة للحياة

بطابعه������ا  الوجودي������ة  الفل�سف������ة  وج������اءت 

ال�سخ�ساين لتميز ب������ني نوعني من الوجود، 

خري  ول مزّيف، والث������اين اأ�سيل، وهذا الأ الأ

هو م�سدر احلقيقة ومنبعها، فاحلقيقة تُعا�س 

ن�سان كما قال كريكجارد: »لبد  وتكون مع الإ

أنا نف�سي  أع������اين احلياة اأن اأ�س������ري ا أن������ا ا يل وا

قاع������دة ل�سلوك������ي، وبهذا ت�سب������ح احلقيقة 

أنا، اإذ ل وج������ود حلقيقة بالن�سبة  حقيقت������ي ا

 ،
)20(

أثناء الفعل« للفرد اإل ماينتجه هو نف�سه ا

وقد اأعل������ن نيت�س������ه انهيار املطل������ق لي�سبح 

الوج������ود وجوداً اإن�ساني������اً، وحقيقة اإن�سانية، 

ن�سان اإىل ذاته  ومع انهي������ار املطلق �سريكن الإ

يختاره������ا ويتجاوزها ب�س������كل م�ستور اإىل ما 

ن�سان  على(، وه������ذا الإ ن�سان الأ وراءه������ا )الإ

يعتربه نيت�سه م�ستقب������اًل ل ميكن اللحاق به، 

ن�سان وجوداً حقيقياً  ولكي ي�سبح وج������ود الإ

اأ�سي������اًل علي������ه اأن يعي ذات������ه، ويتوجه نحو 

�سيل  القلق ب�سمت، وهذا ه������و الختيار الأ

ال������ذي ي�سميه هايدج������ر »املعمم« الذي يهب 

أثارت  ن�سان وج������وداً اأ�سياًل �سجاعاً. لقد ا الإ

الفل�سفة الوجودية ت�ساوؤلت طالت الق�سايا 

ن�ساين يف بعده  امليتافيزيقية، منها الوجود الإ

ال�سامل، والبحث عن احلقيقة النهائية التي 

جلها،  ت�ستدع������ي اللتزام بها واملخاط������رة لأ

وه������ذه احلقيقة تكم������ن يف احلقيقة الذاتية 

الفردية، يقول كريكج������ارد: »اإن عدم اليقني 

املو�سوعي ال������ذي تتخذه النزعة اإىل الباطل 

أ�سد حالته������ا حما�ساً، تلك  مت�سبثة ب������ه يف ا

هي احلقيقة.. احلقيق������ة العليا التي ميكن 

، ومن امل�سائل 
)21(

اأن تكون لذات موج������ودة« 

أ�سبقية الوجود على  أثارها الوجوديون ا التي ا

ن�سان من خ������الل هذا الت�سور  املاهي������ة، فالإ

يف حرك������ة دائم������ة منف�سل������ة ع������ن املا�سي، 

واحلا�رص، متجهة نحو امل�ستقبل، وبالتايل اإن 

وجوده املو�سوعي منفي، ول تتحقق ماهيته 

فع������ال تقت�سي  اإل م������ن خالل اأفعال������ه، والأ

الوجود، ل������ذا قالوا باأ�سبقي������ة الوجود على 
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املاهية، ويلتقي �سارت������ر وكريكجارد ونيت�سه 

ن�سان غري مكتمل وغري  يف م�س������ٍبّ واحد )الإ

تام، ول �سفات حتدد وج������وده، اإنه املوجود 

الوحي������د الذي يتدبر ما يريد فعله وما يريد 

اأن ي�س������ري(، وق������د ا�ستلهم ه������ذه النظريات 

املفرطة بالذاتية، وب�سل������خ الوجود احلا�رص 

ع������ن اأي وج������ود، ا�ستلهم منظ������روا احلداثة 

ال�سعرية العربي������ة و�ساغوها يف ن�سو�سهم، 

فاعترب ال�ساعر نف�سه من�سقاً لتلك العالقات، 

�سط������ورة التي عّطلت الفعل  معتمداً على الأ

وح������ررت اخلي������ال، ع������رب ا�ستع������ارات تخلق 

أ�سياء متناق�سة، يقول اإيليوت:  عالقات بني ا

»يق������وم عقل ال�ساعر بعملي������ة اخللط الدائم 

ن�سان  للتج������ارب املتباينة، تت�سم جت������ارب الإ

والتفكك،  والالتنظيم  بالفو�سى،  العتيادي 

أ »ا�سبين������وزا« وي�سمع �سوت  فهو يحب ويقرا

لة الكاتبة، وي�س������م رائحة الطعام املطبوخ  الآ

يف اآن واح������د، اإنه������ا جت������ارب يربطها يف اآن 

، وتاأ�سي�ساً 
)22(

واحد، ليخلق منها كاًل جديداً«

على ذلك اعترب جتمع جمل������ة �سعر احلداثة 

أبعاده ح�س������ارة ومعرفة،  م�رصوعاً وا�سع������اً، ا

ن�سان فيها هو  �سي������اء، والإ نظ������رة جديدة لالأ

�سي������د الطبيع������ة، ي�س������ع قوانينه������ا ونظمها 

املعرفي������ة لتخدمه، يغرّي ويع������ّدل، وي�سيف، 

ويتح������ول من ال�سريورة التاريخية اإىل ما هو 

ن�سان وح������ده من ميتلك وي�سنع  اأرحب، والإ

ما يريد وفق حري������ة �سخ�سيته وحرية فكره 

ن�سان هو املعرفة التي نادى  وتعبريه، هذا الإ

بها الوجوديون، و�ساغها منظرو جملة �سعر، 

وفيها ما فيها من اإغراق يف الفردية، ورف�س 

كل املعتق������دات ونق�سها لبن������اء جمتمع- كما 

يزعم������ون- عقالين متطور، و�سيحّل يف هذا 

ن�ساين بدلً من املطلق،  املجتم������ع الن�سبي والإ

 ال�ساع������ر احلداث������ي ال�سخ�ساين 
ّ

وقد ع������رب

عن املع�سالت الكوني������ة العاملية لريتقي اإىل 

درجة احلداثة العاملي������ة، فيخرج من نطاقه 

الزماين املكاين، اإىل املطلق الزمكاين، ليتحد 

ن�س������ان وي�ساركه هموم������ه واآلمه )عبث-  بالإ

حرية- نفي- تعذيب- غربة..(، وهذا الغلو 

مل ينت������ج اإّل قيم������ا مفرطة بتمجي������د وعبادة 

الذات.

لقد ا�ستقت احلداثة ال�سعرية مفرداتها 

م������ن م�س������ادر عدي������دة )�سعري������ة وفل�سفية 

وفكرية..(، منه������ا ما ين�سجم م������ع م�سكلتنا 

املعرفي������ة، ومنها م������ا ل يتنا�سب مع مطامح 

�سالمية، كونها م�سكلة  احل�س������ارة العربية الإ

انتزع������ت من �سياقها الغرب������ي ومربراته، اإىل 

�سي������اق عرب������ي ل يحتاج اإىل تل������ك املربرات، 

وه������ذا ال�ستق������اء الفو�سوي �ست������ت املعرفة، 

يجابي، وقاد م�رصوع  واأ�ساع معامل التطور الإ

احلداثة اإىل قرب �سّيدته بيديها.
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احل����داث����ة واالرت�����������داد امل���ا����س���وي 

)التحول اإىل اأداة معطوبة(

غراق يف الذاتية، وجتاهل   اإّن الغلو والإ

ال�سريورة التاريخية واحليوية؛جعل الفو�سى 

عن������وان احلرية، اإذ ل ف�س������اء ول اأر�س، هو 

جت������ٍلّ مطلق بال������ذات وبالفك������رة، بعيداً عن 

بداع(،  أ�������رص الإ اأي حدود، حت������ت م�سمى )تا

و�سي�ستمد احلقيقة من داخله ويقوم بقطيعة 

أ�سماه هايدجر، هذا  ن�سان املعمم كما ا مع الإ

أيديولوجي������اً، واأخالقياً،  املعم������م اجتماعياَ وا

و�سيا�سياً، و�سلوكياً، وبه������ذا التاأثر الفل�سفي 

ينع������زل ال�ساعر عن اأي وظيف������ة واأي التزام 

خ������ر، فال�ساع������ر يتخط������ى ال�سائد  جتاه الآ

ويتطل������ع اإىل ما مل يُقل، يتج������اوز الروؤية التي 

حتيل اإىل العامل اخلارج������ي، اإىل الروؤيا التي 

حتي������ل اإىل العامل الداخلي، وق������د اأحال هذا 

التوجه اإىل اأزمة احلداث������ة، اإذ تعار�ست مع 

جممل ما دعا اإلي������ه منظروها من التعددية 

خر ووقعوا يف تناق�س �سائك،  والعرتاف بالآ

فالفردي������ة ال�سخ�سانية ل تتفق مع دعاويهم 

ن�سان امل�ستلب  يف �سياقات اأخرى؛ لتمرير الإ

من �سلطة الثابت والتقوقع.

يق������ول اأدوني�س: »ال�سعر جتربة �سخ�سية 

ي�سريه������ا ال�ساعر ويفجرها يف حدوث وروؤى 

، فهل �سيتحقق النجاح للم�رصوع 
)23(

و ب������روق«

احلداث������ي العربي كما حتق������ق يف دول كربى 

اأفرزت������ه )الغ������رب(، �سمن اأج������واء تاريخية، 

واقت�سادي������ة، و�سيا�سي������ة، واجتماعية؟ بينما 

حتتكم احلداثة العربية لواقع خمتلف �سكاًل 

وم�سموناً، وتختلف م�سكالتها املعرفية عن 

م�سكالت احلداثة الغربي������ة املعرفية، وهذا 

التناق�������س يف امل�رصوع العرب������ي عزلهم عن 

آماله اأمام ا�ستعالئهم  اجلمهور الذي خابت ا

النخب������وي املتطرف باأ�س������كال ووجوه عديدة 

)علمانية- ليربالي������ة- �سلفية..( وكلها وجوه 

باتت قبيحة، تنظر للكون نظرة ثابتة واأحادية 

الدور، اأعطت اأجوبة نهائية ومطلقة �سحقت 

خر ومل تعرتف ب������ه، اعتربت نف�سها ممثلة  الآ

ل�سمري ال�سعب، ونبّيه املَُخلِّ�س.

لقد حاولت احلداث������ة العربية )الفردية 

ال�سخ�سانية( التم������رد على كل �سيء بف�سل 

دب  ن الأ دب ع������ن ال�سيا�سة وعن الدين، لأ الأ

ن�سان وبه، لكنه������ا اأ�سبحت  كما نّظ������روا لالإ

موقفاً فردياً متطرف������اً �سلطوياً، منعزلً عن 

أ�سم������اءٌ حداثية  املجتم������ع وق�ساي������اه، وملعت ا

عدي������دة يف ع������امل ال�سيا�سة وبات������ت تتحدث 

مب�سائ������ل �سيا�سية على نط������اق وا�سع، كالذي 

يدع������و اإىل التطبيع مع الكي������ان ال�سهيوين، 

وغ������ري ذلك م������ن مواقف ق������د تخت�رص عليه 

الطري������ق اإىل »نوب������ل«، اأ�سبح������ت حداثتهم 

حداثة زعماء ودكتاتوري������ني، ويرى الدكتور 
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برهان غليون اأن امل�رصوع احلداثي لن ي�ستمر 

طوياًل حتى ي�سطدم بجدار اللغة املحافظة 

على خ�سو�سياتها املوروث������ة، وجدار الواقع 

املثق������ل بهم������وم املعي�سة و�سب������اب ال�سيا�سة، 

ن������ه مل ينجب اإل الن�سحاق وفقدان التوازن  لأ

وال�ست������الب للغرب يف مرحل������ة كان الغرب 

.
)24(

فيها يبدو عدواً لدوداً 

غراق يف الذاتي������ة والتعايل على  هذا الإ

الجتماع������ي ال�سعب������ي، كّر�س قيم������اً فردية 

ن������ا الفحولية-  نا ال�سلطة- الأ �سلطوي������ة )الأ

أنها م�رصوع فكري  الطاغية..( ومن املفرت�س ا

جت������اوزي ين�س������ف التقوقع ويفت������ح العقول، 

نت������اج، لكن احلداثيني  وي�س������ارك الكّل يف الإ

أع������ادوا اإنت������اج املا�سي يف قوال������ب جديدة،  ا

وارتبط اأكرثهم ب�سلط������ات القمع والتعذيب 

حتت م�سالح �سلعي������ة مادية، وارتبطت هذه 

�سماء بتمجيد الديكتاتوريات الأ

»واأنظمة القمع واحل������روب با�سم الغرية 

أو يقف������ون مع اجلالدين  الوطني������ة القومية، ا

أو  م�ساركينه������م الفت������ك ب�سع������وب باأكمله������ا، ا

ي�سكب������ون عواطفهم ال�ساذجة املبتذلة اله�سة 

على الورق، وبكائياته������م و�سيغهم اجلاهزة 

ع������ن كل �سيء من متجيد الق������وة الع�سكرية، 

)25(
وحتى البكاء على الذات«.

لق������د مار�������س احلداث������ي �سلط������ة رمزية 

ا�ستمدت مقوماتها من اخلطابات ال�سجالية، 

ف������ازدادت الرتاكم������ات التنظريي������ة، وغ������اب 

يجابي الفاعل، وبدت خطاباتهم  اجلوهر الإ

جديرة بالدر�س بالغياً �سكلياً وجوهرياً اأكرث 

من ن�سو�سهم، وبدلً اأن تتجه حداثتهم نحو 

امل�ستقب������ل، اأ�سيبت بحال������ة نكو�س فاجتهت 

اإىل املا�سي يف تكري�س ثقافة الثبات وقولبة 

بداع  الوعي بقال������ب ثابت جديد، وحتويل الإ

اإىل العدمي������ة وال�سحال������ة، وبينما ف�سحوا 

القمع الثق������ايف والتنكي������ل باملنورين �رصعان 

ما انطوى اأكرثهم حتت راية ال�سلطة بعدما 

أنها تتالعب بالتاريخ وبقيمه، وبعدما  اأدركوا ا

َر بهم حتت م�سالح فردية خمتلفة، ومن  ُغ������رِّ

ثم تربير اخلطابات الر�سمية بن�سو�س مو�ّساة 

أو كما و�سفهم اأحد الكّتاب  باملكياج الثقايف، ا

اللبنانيني قاموا بدور املحامي عن ال�سيطان. 

لق������د متظه������رت احلداثة ظاهري������اً وداخلياً 

ن�سو�س������اً معقدة حتم������ل اإ�سكاليات حداثية 

و�سيا�سية، وارتباط حداثتهم بال�سلطة اأوحى 

بالريبة وال�سك يف �س������دق نواياهم، وهناك 

تطابق �سلوكي وتنظريي بينهم وبني منظري 

�سولي������ة(  وحّرا�������س الثقاف������ة املا�سوي������ة )الأ

ومنطقها العاجز، فالم�س حتديثهم اخلارج، 

وظل الداخل )اجلوهر( ذاك الوعي امل�ستقر 

الذي ياأبى النزياح من ل وعينا مهما بّدلنا 

يف لبو�سه، واأدوني�س ذاته قال يف غري مو�سع: 

اإن اجلمهور يحتاج اإىل ثورة عقلية مل يبداأها 
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ن. لقد اأوىل امل�رصوع احلداثي لنف�سه  حتى الآ

مهاماً ج�ساما، واأعطى اأجوبة نهائية للمعرفة 

واحتكره������ا دون اأن يقبل باإجابات اأخرى يف 

الوقت ال������ذي دعا في������ه اإىل التعددية وحق 

الختالف والتنوع وحري������ة الفكر والتفاعل 

خر وانغلق  واحلوار، يف الوقت الذي هّم�س الآ

على نف�س������ه، واقتنع باملنجز احلداثي كبديل 

ونهائي لكل ما هو منٌج������ز �سابقاً، انتزع من 

يديولوجي، و مل  آليات من �سياقها الأ التحديث ا

مة العربية بعدما  تثبت فاعليتها يف �سمري الأ

يجابي، فتحولت اإىل  انحرفت عن م�ساره الإ

حداثة براغماتية بعدم������ا رو�ستها ال�سلطة، 

وانتُزع������ت )احلداث������ة( م������ن �سياقه������ا الذي 

ُوِلدت منه )احللم القومي- ال�رصاع العربي 

�رصائيلي- بن������اء اإن�سان ع�رصي- جتديد-  الإ

انط������الق..( وظلت حداث������ة هام�سية تعي�س 

عل������ى فتات اأحداث عاملي������ة متغرية و�رصيعة، 

ومت������ت برجمة العودة من املتحول اإىل الثابت 

برجمة مغلّفة باإطار فل�سفي مل يثبت فاعليته 

يف العامل العرب������ي؛ حيث قبلها منهجاً نظرياً 

أداة معرفية انقالبية. ومل يقبل بها ا

بالتعددي������ة  احلداثي������ون  حل������م  لق������د 

أوه������ا يف الغرب،  والدميوقراطي������ة الت������ي را

ونقلوها اإىل اأرا�س عربي������ة ل يقبل تكوينها 

الثقايف مبثل هذه التحولت الفكرية ب�سهولة، 

مال واغتي������ال الطموحات،  ومع انه������زام الآ

�سولية الدينية هذه  ا�ستغلت الجتاه������ات الأ

�سالمي، فوجدت  الفجوة يف العامل العربي الإ

البناء الداخلي العاطف������ي لرتكيبته الذهنية 

ميدان������اً ثّراً ل�سرتاتيجيته������ا العاجزة، وتربة 

�ساحلة لن�رص فكرها العبث������ي، لبناء القدمي 

بناًء هّداماً، هذه الرتب������ة التي اغتيلت فيها 

ه������داف التحررية من  حالم، و�سقطت الأ الأ

�سوليات  الداخل واخلارج، لذلك وجدت الأ

أوتار  الديني������ة اجلو مالئماً، وعزف������ت على ا

العاطف������ة الن�سقي������ة املتغلغل������ة ك������ون الكائن 

بامتي������از، واأفرزت عاطفته  العربي عاطفياً 

تاريخياً رف�س كل جديد، فكيف وقد ان�سلخ 

هذا اجلديد عن دوره، وتبني عدم جناحه؟. 

لق������د بين������ت كتاب������ات احلداثي������ني الفو�سى 

ال�سائ������دة »وبحجة هذه الفو�سى ال�سائدة يف 

أرادوا اأن  الع������امل واحلياة وامل�ساريع املتهاوية، ا

أنها ن�سو�س العامل  يكتبوا ن�سو�ساً يّدع������ون ا

الفو�سوي املفّكك.. اإن ربط فو�سى الن�سو�س 

والكتابة وتفككها بفو�س������ى العامل وتفككاته، 

أيديولوجية بائدة يف الوقت  اأمر يخفي روؤية ا

ال������ذي يعلنون فيه اختالفه������م اجلذري عن 

يديولوجي������ات كيفما كانت �سبغتها، ولكن  الأ

م������ا يدعونه م������ن تطابق ب������ني الفو�سى يف 

الن�������س والفو�سى يف الع������امل هو اّدعاء معناه 

آلية عما  اأن الكتاب������ة انعكا�س للواقع و�سورة ا

)26(
يتعر�س له«.
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لق������د �رّصحت خطابات م������ا بعد احلداثة 

اخلط������اَب احلداثي، وبّين������ت اأزمته املنهجية 

والتطبيقي������ة وهذا مهد لولدة ع�رص ما بعد 

احلداث������ة ولتاأ�سي�س خطاب جديد يخرج من 

النغ������الق ال������ذي جّمد احلداث������ة، لكن هذا 

اجلديد يعاين من اإ�سكاليات اأفرزتها اأمة ذات 

أن�س������اق ثقافية ل تنزاح عنها، ويت�ساءل املرء  ا

هل هناك خط������اب ما بعد ما بعد احلداثة؟ 

ن�ساق  لقد دعا النقد الثقايف اإىل ك�سف تلك الأ

املتو�سلة بالبالغ������ي واجلمايل، واأتت الدعوة 

دبي  حالل النقد الثقايف بدياًل عن النقد الأ لإ

ن�ساق  أ�سهم يف غر�س هذه الأ الذي �ساع������د وا

نه ا�ستغل بالن�س بالغي������اً وجمالياً وغفل  لأ

عن دواخله الن�سقي������ة مما زادها ا�ستفحالً، 

دب������ي ان�سغل بانهي������اره اأمام  أو اأن النق������د الأ ا

الن�س احلداثي، هذا النهيار الذي مل يخرج 

ع������ن كونه »مو�سة« ت�س������ّوق للجديد يف عمٍه 

ت������ام، هذه »املو�سة« قد حذرن������ا منها �سابقاً 

هرني لوفافر، وهذا اخللل الثقايف هو ركيزة 

ودعام������ة لرت�سيخ، اأو �رصورة تر�سيخ وتاأ�سيل 

النقد الثقايف، يق������ول د.عبد اهلل الغّذامي: 

أن�ساق ثقافية ت�رصبت من ال�سعر  »هل هناك ا

وبال�سعر لتوؤ�س�������س ل�سلوك غري اإن�ساين وغري 

دميوقراط������ي، وكانت فك������رة الفحل وفكرة 

الن�سق ال�سعري وراء تر�سيخها ومن ثم كانت 

أه������م ما فيها ال�سعر- وراء  الثقافة- مبا اأن ا

أ النقد  ، وبدا
)27(

�سعرنة الذات و�سعرنة القيم«

الثقايف ي�سق طريقه ع������رب �سجيج خطابات 

احلداثة وما بعدها.

لق������د اكت�سب������ت ال�سخ�سي������ة ال�سعري������ة 

ح�سان������ة، و�س������ارت العلوم بال�سع������ر علوماً 

نها غدت خادم������اً لل�ساعر، وهذه  منغلق������ة لأ

نن������ا كائنات  الهال������ة التقدي�سي������ة تعمينا- لأ

�سعرية ن�سقية- عن الن�سق املخاتل الطاغي، 

دب لي�ستقر يف  وارحت������ل هذا الن�سق م������ن الأ

مة الثقايف الذي  القيم العربية، ويف ذهن الأ

�سنع الفحل والطاغية امل�ستبد، فغدت القيم 

أت������ي الالحق حماكاة  أن�ساق������اً مت�سعرن������ة، فيا ا

لل�سابق اإن �س������كاًل واإن جوهراً، وهذا بدوره 

ناني������ة، وتغلغلت  قد عّزز قي������م الفردية والأ

يف الذاك������رة الثقافية لتظه������ر يف �سيغ �ستى 

اآخره������ا الن�������س احلداثي الف������ردي، وتبقى 

الفردي������ة ال�سخ�ساني������ة �سي������دة املوقف على 

دوني�س، اإذ  نحو »مف������رد يف �سيغة اجلمع« لأ

نا« وت�رصفت بكل ن�سقية �سد  ت�سخم������ت »الأ

خر وتعالت عليه،  اأي راأي خمالف، فاألغت الآ

نا«  خر اأح������د مفردات هذه »الأ بل اأ�سبح الآ

و�سوت������اً م������ن اأ�سواتها، بعدم������ا انحلت به/ 

أنا« مت�سكلة من �سوت  احت������دت، فاأ�سبحت »ا

الكل، و�سيدهم املحت������ل ل�سمريهم، وميكننا 

هنا �سحب مفهوم النقد الثقايف لك�سف هذه 

العي������وب الن�سقية الفردية املتعالية، وهذا ما 
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�سّماه الغّذامي »رجعي������ة احلداثة« اإذ اأ�سبح 

�سع������ار اأبي متام �سع������اراً رجعي������اً رفعه اأكرث 

�سعراء احلداث������ة، وينطوي هذا ال�سعار على 

قيم ن�سقية نخبوية فردية مت�سلطة متطرفة، 

أبا متام رجعياً، وتبعه  وقد اعترب »غرونباوم« ا

أبو متام  الغّذامي يف ه������ذا الزعم، اإذ اأ�سبح ا

رمزاً للحداثيني اأخفوا حتته قبحهم الن�سقي 

دوني�سي  ، وعليه فاإن اخلطاب الأ
)28( 

املتعايل

وم������ن ماثله من احلداثي������ني، حداثي املظهر 

أ�س�س خطاب������اً »�سحرانياً«  رجع������ي اجلوهر، ا

أ�سماه البع�س، وميثل ديوانه »مفرد يف  كم������ا ا

�سيغة اجلمع« م�ستودعاً متوج فيه كل القيم 

الن�سقية الفردية، فه������ذا املفرد هو )العامل- 

أنا الداعية( فحركت  أن������ا �سماء- ا أنا النور- ا ا

نا« اخلطاب بو�سفها املنبع وامل�سب لكل  »الأ

أنتجته الثقاف������ة الن�سقية املتوارثة، فكرر  ما ا

اأدوني�س هذه القيم بقالب حداثي/ حداثوي 

جديد بروؤي������ة فحولية متطرفة �سد اأي راأي 

خمالف.

 واحلداثي������ون كما ذكرنا �سابق������اً اّدعوا 

بن�سو�سهم ت�سوير العامل املت�رصذم الفو�سوي، 

لذل������ك اإن خط������اب حداثي كال������ذي يخرجه 

اأدوني�������س يف »زم������ن ال�سع������ر« يق������رر فيه اأن 

هذا الزمن لي�������س زمن العقل، ول الفكر ول 

ال�سيا�سة، اإنه زمن ال�سعر، ول حداثة اإل به، 

وهذا ال�سعر اأكرب منرب اإعالمي لتكري�س قيم 

فردية مت�سلطة، هذا ال�سعر �سيدجن الذوق 

ويرّو�سه لتمرير م�رصوعه النخبوي املتطرف، 

ويظن بع�س احلداثيني اأن ال�سعر �سيغرّي لغة 

احل�سارة، �سيثّور القي������م الفردية من خالل 

بط������ل ل منتٍم، فاأي انتم������اء للواقع )الثابت( 

�سطوري، هو  ه������و �سد م�������رصوع التح������ول الأ

خيانة للثورة النخبوي������ة، وهذا ي�سيع مفهوم 

جه������ل اجلماهري العري�س������ة والتعايل عليها، 

اإذ حتتاج-كما يقرون- اإىل ممثل ل�سمريها، 

يق������ول ويفع������ل عنه������ا، اإىل زعي������م حداث������ي 

أدبية،  نخبوي يع������رف كيف ي�سيد ح�س������ارة ا

وفكرية له������ذا ال�سع������ب امل�سطهد اجلاهل. 

لقد �سّنمت احلداث������ة م�رصوعها وزعماءها، 

ه������ذه احلداث������ة الالمنطقي������ة، لعقالني������ة 

أدواته������ا مبعرثة، اأهدافه������ا غام�سة، تعتمد  ا

دها�������س الطوباوي، انفعالي������ة، �سدميية..  الإ

كل ه������ذا لفر�س �رصطه������م النخبوي من غري 

نقد، فالنقد هنا حمّرم اأمام قدا�سة احلداثة 

وروؤيته������ا، حمّرم اأمام هذه ال������ذات املت�رصبلة 

بامليتافيزيقيا )يجب الت�سلي������م املطلق لها(، 

اأ�سبحت من الطوطمي������ات، اأ�سبحت »تابو« 

مقد�ساً، فاأدوني�س- وه������و الزعيم احلداثي 

أ�س�������س حياته منذ البدء تاأ�سي�ساً  بال منازع- ا

ن�سقي������اً فردي������اً متعالياً من������ذ اأن و�سم نف�سه 

با�سم اأ�سطوري، وظل يكرر هذه الفردية اإىل 

اأن و�سل اإىل الذروة »مفرد يف �سيغة اجلمع« 
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اإذ تاأ�س�������س اخلطاب احلداثي يف اأغلبه على 

خ������ر مناوئة له، خطاب  �سة لالآ نخبوي������ة مهمِّ

نا فيه هي املركز املحرك. �سحري، الأ

�س������ف اأ�سبح������ت احلداث������ة بيان������ات،  لالأ

مقرتن������ة باأ�سخا�س، بذوات، باأفراد، ب�سلطة، 

كٌل يدعي املعرفة ويحتكرها »ي�سع ت�سوراته 

الفكري������ة، وروؤاه الفني������ة على �س������كل )بيان( 

ير�س������د فيه الواقع ال�سعري العربي.. وي�سع 

مكانيات امل�ستقبلي������ة التي ميكن اأن  في������ه الإ

أتيح  ت�ست�رصفه������ا حرك������ة احلداثة فيم������ا اإذا ا

، فتعددت 
)29(

له������ا امل�سار ال�سعري ال�سحيح« 

نا« اأمام �رصورة وتاأكيد  البيانات، وتوالت »الأ

تال�سي »الكل- النحن«

هل �سنبقى نعي�س على اأجماد وانت�سارات 

ال�سابقني؟ وماجدوى اللتفاف حول التاريخ 

وتغلي������ف الواق������ع املاأ�س������اوي باأط������ٍر واهية 

)�سيكولو�ستيكي������ة(؟ واأي اأطروحة تلك التي 

�ستنت�سلن������ا م������ن ال�ستالب؟ م������ن هنا انطلق 

�سعار احلداثة املعريف قبل اأن تتخندق وتعيد 

احتكار املعرفة والوعي الب�رصي.

اإن الفع������ل احلداث������ي ينبع م������ن �سميم 

�سافة اإىل املنج������ز احل�ساري عرب جتاوز  الإ

 عنها 
ّ

م�ستم������ر مب������دع، فاحلداثة كما ع������رب

جناز،  هابرما�س هي م�رصوع م������ازال قيد الإ

فهي مبادرة دوؤوبة ومفتوحة ي�سعى لبلورتها 

كل ال�سعوب. اإل اأن احلداثة العربية ما لبثت 

�سويل  اأن تخندقت وحملت �سيف ال�سفك الأ

باأيديولوجيته������ا اخلا�سة التي ل تختلف عن 

�سولية الدينية من تطرف فكري وا�ستهتار  الأ

�سولية(  خ������ر، واإن انطلقتا )احلداثة والأ بالآ

أنها �رصعان  من نقطة خمتلفة مت�ساربة، اإل ا

ما ا�ستق������رت يف قطب واحد ميار�س تطرفه 

أنها  أ�سكال التعدد واملعرفة مدعية ا �سد كل ا

من تنت������ج املعرفة وعلى الرعي������ة الن�سياع 

املطل������ق والت�سليم لنظريته������ا املقد�سة، ومن 

ثَم اإعادة هيكلة املوؤ�س�سة الواحدة، وال�سورة 

منوذج املاثل املتج�سد فيها. الثابتة لالأ

لقد ن�س������اأت احلداثة نتيج������ة لرتاكمات 

عديدة من اخل������ربة والتطور والت�ساوؤل، لكن 

ال�سع������وب النامية عا�ستها منج������زاً ح�سارياً 

م�ستورداً تدافع عنه وتدعي ما ل حتتكم له، 

�سويل باأدواته ومنهجه  وما زال هذا الدفاع الأ

اجلديد يبتعد عن الهدف اجلوهري للحداثة 

)املعرفة( ويبتعد ع������ن املعنى القّيم للحداثة 

من حيث هي �س������ريورة اجتماعية وتاريخية 

تنبث������ق عن البنى الجتماعي������ة باأ�رصها، وما 

التقليد احلداث������ي للغرب اإل انغالق وابتعاد 

�سالمية،  البنية املجتمعية العربي������ة والإ عن 

وهذا ال�سترياد امل�سّوه يعّمق امل�سكلة مامل تِع 

احلداثة العربية- جم������ازاً- املحور الهام يف 

بواب لكل  عملية التكامل الثق������ايف، وفتح الأ

الفئات املهم�س������ة من اجلماه������ري العري�سة 
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لال�س������رتاك يف عملية البناء ب������دلً من اإنتاج 

حتدي������ث يتزامن م������ع موت عل������ى ال�سعيد 

الداخل������ي، حتديث غري مكتم������ل الروؤية ول 

املنهج، ذل������ك اأن ات�ساق احلداثة مع النموذج 

خفاق على اأي  الغرب������ي بكينونته يحك������م بالإ

م�رصوع حداثي عرب������ي بكينونته املنبثقة عن 

م�سكلته املعرفية، والتي تعيد قولبتها بهيكل 

�سويل يدافع  م�ستورد. ومل ي������زل احلداثي الأ

عن ممتلكاته يف حالة تعّنت، ومعاندة �سديدة 

أنه �سمري  دوار، وا ع������رب الّدع������اء بتوزي������ع الأ

املثقف العربي والق������ارئ الذي من املفرت�س 

رب������اب املعرف������ة، فالدور  في������ه الن�سي������اع لأ

احلداثي انتهى واملعرفة ن�س مكتمل.

ق�س������اء الت������ي ميار�سه������ا  اإن عملي������ة الإ

حّرا�س الثقاف������ة الن�سقية قلبت ظهر املجن؛ 

لتكت�سح �رصيحة عري�س������ة من ال�سعوب هذا 

آمالها واأحالمها  الربج املقّد�س بعدما خابت ا

أُبعدْت عن  النه�سوية يف التحديث، وبعدما ا

امل�سارك������ة الفعلية، ومل يُ�سمح لها اإل اأن تكون 

�سدًى لل�سدى.

ومل ي������درك ال�سيد احلداث������ي اأن املعرفة 

أنها  مل������ك للجميع، فق������د اأكدْت ال�سع������وب ا

دوات املعرفية، وت�ستطيع اأن تعرب  متتل������ك الأ

ع������ن نف�سه������ا، وبا�ستطاعته������ا امل�ساركة عرب 

الفعل ورّد الفعل، وال�سّيد احلداثي مازال يف 

نرج�سيته على الرغم م������ن احلقائق الكثرية 

أنه ماع������اد ميثل الدور الريادي  التي اأكدت ا

أ�س�س  الذي عزاه لنف�سه بو�سفه قاب�ساً على ا

الهواج�س املعرفي������ة وماعداه من ممار�سات 

هي بال�رصورة �سعبوية فو�سوية، ول ميكنها 

�سياغة مفردة ح�سارية مامل ير�سدها الزعيم 

املع������ريف املتكامل )احلداث������ي النخبوي(. اإّن 

م�سكلة املعرفة مطل������ب اإن�ساين مذ اأن وعى 

ن�سان نف�سه كائناً على هذا الكوكب، ولكنها  الإ

وعرب رحلته������ا املريرة ظهرت جوانب عديدة 

منها مقت�رصة على ن�س ثابت متوازن يخالف 

آخ������ر، وال������دورة الزمنية تعيد ما  اأي تاأويل ا

أنتجه ال�سابق، فما تزال ال�سعوب- خ�سو�ساً  ا

العربية- تخرج من �سلطة ن�س ثم تقع حتت 

�سلطة ن�س اآخر �سم������ن رحلة م�سنية ترزح 

حتت وطاأة النموذج الواحد من خالل قولبة 

الثقافة والوع������ي القدميني بتقنيات خمتلفة 

لكنه������ا ت�سّب يف م�سّب واح������د واإن تعددت 

أ�سكالها م������ن حداثية واأ�سولي������ة، واحلداثة  ا

التي تتطلع اإليها ال�سعوب امل�سطهدة �سيا�سياً 

وثقافياً وديني������اً واجتماعياً، ل تعني التفلت 

من املُنجز احل�س������اري والثقايف برمته بقدر 

ماتعني �سياغة فعل ح�ساري جديد متمازج 

ومبدع مع كل ماهو ُمنجز �سابقاً، وكل اإ�سافة 

حتتاج اإىل اإ�سافة اأخرى مبدعة كي ل تّر�سخ 

ثقافة ال�سكون والدوران حول الن�سق القدمي 

كما فعلت احلداث������ة امل�ستوردة من اأر�سية ل 
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ر�سيتنا، وبالت������ايل لبد اأن نعود ملا  ت�سل������ح لأ

ذكرناه �سابق������اً من حيث اأن احلداثة حماولة 

جوب������ة لهواج�س  دوؤوب������ة م�ستمرة تق������ّدم الأ

أ  املعرف������ة، وتتخط������ى اأي حدود ثابت������ة لتبدا

بداعية من جديد. حركيتها الإ

معظم قّراء احلداث������ة يقروؤونها ب�سيغة 

تاأزمية )احلداثة املخذولة- نك�سة احلداثة..( 

هذه احلداث������ة التي كان������ت يف حقبة زمنية 

عب������ادة للجديد من اأجل اجلديد فقط، ومن 

اأج������ل اخلروج من ال�ست������الب اإىل واقع اأكرث 

�سبابي������ة، اأما اليوم فقد عزف احلداثي عن 

ادعاءاته، وخفت �سوت نرج�سيته، لقد اأدرك 

اأن املجتمعات العربي������ة تعاين من م�سكالت 

دب  هرموني������ة، ع������رف اأن قّراء ال�سع������ر والأ

عام������ًة ل يتج������اوزون الآلف، يف حني ت�سل 

اأرقام مبيعات قر�س غنائي ا�ستعرا�سي اإىل 

اأرقام خيالية، عرف اأن الفكر املت�سظي وغري 

العقالين، وال�سعارات الدميقراطية، وحقوق 

خر..  ن�س������ان، والتعددية، والع������رتاف بالآ الإ

أّن كلها  وغريها من �سعارات عري�سة، عرف ا

مفاهيم طوباوية.
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ثار يف �جلز�ئر و�إمنا ت�سليط 
لي�س �لق�سد يف هذه �لعجالة در��سة جممل �لآ

�ل�سوء على بع�������س �لنماذج �لتي توؤكد �لوحدة �حل�سارية و�لقومية �ملتجذرة 

م يف بالد �ل�سام, ولذلك مت �ختيار بع�س  قليم �لأ قليم و�لإ تاريخياً بني هذ� �لإ

�لنماذج من مناطق خمتلفة د�خلية و�ساحلية, ومن �رشق وغرب وو�سط �جلز�ئر 

لنب������ني ونوؤكد بالرب�هني �لعلمية �ملوؤكدة و�لد�مغة عروبة هذه �ملنطقة و�سعبها 

ودح�������س �ملز�عم �لتي حاول �لكثريون م������ن �ملفكرين �لغربيني �لرتكاز عليها 

باحث واآثاري �سوري.

العمل الفني: الفنان  �سادي العي�سمي.

❁❁

ò

الوحدة احل�ضارية بني اجلزائر 

وبالد ال�ضام عرب التاريخ)1(

د. خليل املقداد 

❁
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وخا�سة زمن االحتالل الفرن�سي ل�سلخ هذه 

 
)2(
املنطقة عن عروبتها واأ�سالتها التاريخية.

 واجلزائ������ر تاريخي������اً ه������ي ج������زء م������ن 

احل�سارة العربية ال�رشقي������ة التي تاألقت يف 

الع�رش الفينيقي حيث كانت ت�سكل جزءاً من 

اإقليم جغرايف كان ينق�س������م بدوره اإىل ثالثة 

أقاليم تتب������ع اإىل العا�سمة الفينيقية قرطاج  ا

)3(
فريقية وهي:  يف القارة االأ

1- اإقليم طرابل�س يف ال�رشق وميتد حتى 

أويا  خليج �������رشت الليبي, وتتو�سط������ه مدينة ا

قدمياً )طرابل�س حالياً( وهي مركز الوالية, 

أوي������ا- �سرباتة.  واأهم مدن������ه لبدا الكربى- ا

بي�س املتو�سط  وجميعها على �ساحل البحر االأ

أبو  اجلنوبي, ومن مدن التخ������وم الداخلية: ا

جنيم- نالوت- غدام�س. وجميعها اليوم يف 

ليبيا. 

2- اإقلي������م نوميديا يف الو�سط وعا�سمته 

مدين������ة قرطاج عل������ى ال�ساح������ل, ومن املدن 

الهامة في������ه �سبيطلة-  الق������روان- اجلم-

�سمتو- دوقا- بال رجيا- الق�رشين وجميعها 

الي������وم يف تون�س, وكذلك مدن طربقة وهبون 

امللكي������ة وتعرف اليوم با�س������م )عنابة(- �سوق 

هرا�س- خمي�سة- تب�سة- قاملة- ق�سنطينة- 

تدي�������س- باتن������ة )تيمق������اد حالي������اً( جميلة-

�سطيف. وجميعها يف اجلزائر.

3- اإقليم موريتانيا يف الغرب وميتد حتى 

طل�سي وعا�سمته مدينة �رص�سال،  املحيط الأ

أه������م امل������دن اإيكوزي������وم )اجلزائ������ر( وهي  وا

عا�سمة اجلزائر حالي������اً-  تيبازا-  �رص�سال 

)اإيول قي�رصية(. 

ودرا�ستنا هنا تقت�������رص على بع�س املدن 

الت������ي �سن�سل������ط ال�سوء على بع�������س معاملها 

ثرية والرتاثي������ة ذات الرتباط الوثيق مع  الأ

ب������الد ال�سام م������ن جهة وكجزء م������ن الوحدة 

بي�س  احل�ساري������ة ملنطقة حو�س البح������ر الأ

املتو�س������ط والذي ه������و بالنتيج������ة عبارة عن 

بح������ر عربي قبل اأن تدخله ال�سعوب اخلليط 

والقادم������ة م������ن اأ�سق������اع جغرافي������ة خمتلفة 

امتزجت من������ذ مطلع املي������الد لتعرف با�سم 

احل�سارة الرومانية وريثة احل�سارة اليونانية 

والت������ي ارتكزت بدورها عل������ى ح�سارة بالد 

مثلة  ال�سام وبالد النيل منذ األف ال�سنني والأ

التي �سوف نوردها اأكرب دليل على ذلك.     

مدين������ة هب������ون امللكية )عناب������ة(: هبون 

امللكية ه������ي مدينة بونة القدمي������ة ثم بنيت 

مدين������ة مال�سقة له������ا عرفت با�س������م عنابة 

ال�ساحلي������ة مركز ولية خلي������ج عنابة املمتدة 

حتى احل������دود التون�سي������ة. و�ُسكن املوقع من 

ن�س������ان منذ ع�سور ما قب������ل التاريخ.  قبل لإ

ث������م تبعت املنطق������ة اإقليم نوميدي������ا ال�رصقي 

ل������ف الثال������ث ق.م. وتركت هذه الفرتة  يف الأ

ثرية ومنها املباين  العديد من املخلف������ات الأ
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اجلنائزي������ة وخا�سة القب������ور ذات التن�سيد 

احلجري )الدومل������ن( وامل�سابه اإىل قبور بالد 

ال�سام يف منهجها الهند�سي، وكذلك النواوي�س 

احلجري������ة، ويف طريقة الدفن بعد نزع حلم 

 
 )4( 

املتوفى واأح�سائه قبل الدفن.

كم������ا كانت تطل������ى جث������ة املتوفى بطالء 

كل�سي للمحافظة عليها من التلف، وثمة اأموٌر 

عديدة �سوف نذكرها يف �سياق البحث توؤكد 

التوا�سل احل�س������اري املبكر مع �سعوب بالد 

ال�سام العربية وب�سكل خا�س الفينيقيون.  

اأ�سل الت�سمية: ترجع ت�سمية هبون امللكية 

اإىل امل�س������در العربي عب������ون، وتعني اخلليج 

اأواجلون ثم حتول ال�سم اإىل هبو وهبون من 

امل�سدر عبون وهو نف�س م�سدر عب وعباب 

مبعنى امل������اء املتدفق. وتطابقت الت�سمية مع 

موق������ع املدينة كونها مدين������ة �ساحلية تتدفق 

عليها مياه املنطقة اجلبلية املجاورة وينابيعها 

الغزيرة، لذل������ك و�سع الفينيقيون املكان منذ 

حلولهم فيه وبن������وا مدينة هبون لتتحول من 

قلع������ة اإىل ميناء فينيق������ي داخل خليج هبون 

منذ القرن الثاين ع�رص ق.م. 

وقد انخرطت املدينة مع جمموعة املدن 

خ������رى يف �سمال غرب اأفريقية  الفينيقية الأ

وارتبطت بالعا�سمة قرطاج مبجموعة طرق 

برية وبحرية مبا�رصًة ومن ثم باملدن ال�سورية 

م عل������ى ال�ساطئ ال�رصقي للبحر املتو�سط.  الأ

كم������ا ارتبطت املدين������ة �سيا�سي������اً واجتماعياً 

واقت�سادياً ولغوياً باملجتمع العربي ال�سوري 

أو  م������ع تفاعله������ا باملجتم������ع العرب������ي الليبي ا

النمويدي القدمي. و�سادت الثقافة والعادات 

والتقاليد واملعتق������دات الدينية ال�سورية بني 

اأهل املدينة، ومن ثم اأخذت املدينة وميناوؤها 

يلعبان دوراً هاماً يف التجارة العاملية.
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آث���ار املدينة: تعترب مدين������ة هبون امللكية  ا

ثرية الهام������ة يف العامل القدمي،  م������ن املدن الأ

ومن مدن الرتاث العريقة، اإذ متيزت مبانيها 

�سالة والتنوع.  ثرية ومعاملها التاريخية بالأ الأ

وتربعت املدينة القدمية فوق ه�سبة ت�رصف 

أ�سوار منيعة وعالية وداخل  على البحر �سمن ا

أبنية متكاملة يف منهجها  �سوار جند ا هذه الأ

التنظيم������ي والعمراين ال������ذي مل يختلف عن 

بنية: منهج مدن بالد ال�سام ومن هذه الأ

ال�سوق العامة )الفوروم(: وعلى اعتبار اأن 

مدينة هب������ون امللكية مدينة �ساحلية ومتتلك 

مر اأن  ميناًء جتارياً هام������اً لذلك اقت�سى الأ

يك������ون هن������اك اأكرث من �سوق عام������ة كما هو 

احلال يف مدينة لب������دا الكربى الفينيقية يف 

�س������واق ال�سوق الداخلية  ليبيا، واأهم هذه الأ

)الفوروم( و�سوق امليناء.

وق������د اأخ������ذت ال�س������وق العام������ة ال�سكل 

الكال�سيك������ي املع������روف يف العديد من املدن 

أ�سها مدينة بومبي������ي على ال�ساطئ  وعل������ى را

ال�سمايل للبحر املتو�سط ومدينة لبدا الكربى 

على ال�ساطئ اجلنوبي منه حيث بني ال�سوق 

على �س������كل �ساحة تتو�س������ط املدينة وحتيط 

به������ا املعابد ومبنى البلدية واملبنى احلكومي 

وجمل�������س ال�سي������وخ واملح������ال التجارية و�سبل 

املياه...اإلخ. 

ولهذا جند اأن وظائف هذا ال�سوق متعددة 

حيث يت������م ارتياده من قب������ل �رصائح املجتمع 

كافة، ويلتقي النا�س في������ه ل�رصاء حاجياتهم 

خبار، وكانت  حاديث و�سم������اع الأ وتب������ادل الأ

أي�ساً املناق�سات واحلوارات يف  ت������دور هناك ا

موا�سي������ع خمتلفة منها الع������ام واخلا�س مبا 

فيه������ا ال�سيا�سي������ة والتجاري������ة والقت�سادية 

والق�سايا العاطفية وهكذا.

وق������د بل������غ امت������داد �ساحة ال�س������وق 76 

روقة املعم������دة بالطراز  م اأحيط������ت به������ا الأ

بي�س  الكورنثي، وك�سيت اجلدران بالرخام الأ

وزينت الواجه������ات باملنحوتات املختلفة، كما 

نُ�سب������ت التماثيل املختلف������ة وخا�سًة متاثيل 

لهة يف العديد م������ن املواقع داخل ال�سوق.  الآ

كما نق�س������ت الكتابات التذكاري������ة التي تبني 

تاريخ البناء وامل�ساهمني يف التربعات ومنهم 

كايو�س باك�سيو�س افريقنو�س الذي بلغ مرتبة 

قن�سل اأول و�ساهم يف بناء ال�سوق العامة يف 

مدينة لبدا الكربى حيث نق�س له هناك ن�س 

تكرميي م�سابه مما ي������دل على اأن مثل تلك 

ال�سخ�سي������ات الفينيقية كان لها الدور الهام 

يف تن�سيط احلرك������ة العمرانية والقت�سادية 

مرباطوريات املتعاقبة. على م�سار الإ

ال�س���وارع: امتلك������ت املدين������ة العديد من 

ال�س������وارع الرئي�س������ة والفرعي������ة، امل�ستقيمة 

واملتعرجة ح�سب طبوغرافية املوقع. واأهمها 

ال�سارع الرئي�س الدوكومانو�س ذو اجتاه �رصق 
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غرب واملمتد من البوابة ال�رصقية اإىل البوابة 

الغربي������ة، وال�سارع الرئي�س الث������اين الكاردو 

املتقاطع معه واملمتد من ال�سمال اإىل اجلنوب 

على امتداد املدينة ومن البوابة ال�سمالية اإىل 

البوابة اجلنوبية. وياأخذ موا�سفات ال�سارع 

روقة  ول نف�س������ه. وحتيط بهذه ال�سوارع الأ الأ

املقنط������رة واملعمدة كما ه������و احلال يف مدن 

تدمر وب�رصى وافاميا وغريها.

وتق�سم �سبكة ال�س������وارع املدينة اإىل جزر 

واأحي������اء منتظم������ة ومت�ساوي������ة يف املقايي�س 

وخا�سة املنازل اخلا�سة التي تزين واجهاتها 

املنحوتات املختلف������ة و�سبل املياه حيث كانت 

تخرج املياه من اأفواه بع�س ال�سخ�سيات. كما 

ر�سيات بلوحات ف�سيف�سائية جميلة  زينت الأ

تدل على ث������راء اأ�سحابها. ومنها على �سبيل 

املث������ال لوحة اإله النه������ر امل�سابهة اإىل لوحات 

نهار يف �سورية: الف������رات والعا�سي  آله������ة الأ ا

وبردى ودجال التي عر�ست يف اإحدى كنائ�س 

ق�������رص ليبي������ا يف منطقة اجلب������ل الأخ�رص، 

وكذل������ك يف مدينة اأنطاكيا وغالينا على نهر 

العا�سي. وكذلك لوح������ة ف�سيف�ساء امللهمات  

آيون  لهة انفرتيت ولوحة اإله ال�سنة ا ولوحة الآ

وغريه������ا الكث������ري الكثري من اللوح������ات التي 

مازال������ت يف مواقعها اأو معرو�سة يف متحف 

املدينة       

 حمام���ات املدين���ة: املدين������ة غني������ة جداً 

باحلمام������ات العامة واخلا�س������ة ب�سبب غنى 

اأهلها وتوافر املياه القادمة من ينابيع وعيون 

جبل الزغوغ حيث نفذت قناة كبرية ومنتظمة 

لتجمي������ع املياه وجلبها اإىل املدينة ثم توزيعها 

بنية العامة  حياء وتغذي������ة الأ على كام������ل الأ

واملناه������ل باملياه وب�سكل خا�������س احلمامات 

الت������ي كان������ت ت�ستهلك كميات كب������رية ب�سبب 

حوا�س الكربى لل�سباحة واأحوا�س  وج������ود الأ

ال�سالت الداخلية.

أنها  وم������ن درا�سة هذه احلمام������ات تبني ا

من احلمام������ات العظمى التي تبنى يف مدن 

مرباطورية، ومل  املرتوب������ول وعلى م�ست������وى الإ

مرباطور كراكال  ي�ساهها �س������وى حمامات الإ

يف العا�سم������ة روم������ا. اأما من حي������ث ال�سعة 

واحلجم والتنظيم العمراين والهند�سي فهي 

م�سابه������ة اإىل حمامات مدن ب�������رصى و�سهبا 

واأفاميا وتدمر وجر�س وعمان. 

اأما تاريخ البناء فهو متزامن مع حمامات 

أنها بنيت جميعها  لبدا الكربى، ومن املرجح ا

مرباطور �سبتيمو�س �سفريو�س ابن  من قبل الإ

مدينة لبدا الك������ربى والذي يرجع بن�سبه اإىل 

القبائل العربية ال�سوري������ة، ولهذا عاد اإليها 

للخدمة الع�سكرية فيه������ا وتو�سل اإىل مرتبة 

قن�س������ل اأول وقائ������د جيو�س قب������ل اأن ي�سبح 

اإمرباطوراً، وخالل وجوده يف �سورية تزوج من 
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مرية ال�سورية جوليا دمنا من مدينة حم�س  الأ

باطرة عرفوا  والتي اأجنبت له ع������دداً من الأ

أو ال�سورية. باأباطرة ال�ساللة ال�سيفريية ا

أ�سيدت  ا احلمام���ات ال�سمالي���ة الك���ربى: 

هذه احلمام������ات فوق جزي������رة م�ستقلة تقع 

�سمال موقع املدين������ة القدمية مب�ساحة تبلغ 

حوايل ع�������رصة اآلف مرت مرب������ع، اأما احليز 

البنائ������ي للحمامات ال������ذي مت الك�سف عنه 

ن فقد بلغ م�ساح������ة 75×60 م مع  حت������ى الآ

اأخرى،  الفرتا�س بالعث������ور على ملحق������ات 

وف������وق هذا احلي������ز مت الك�سف ع������ن الق�سم 

عظم من اأق�سام احلمامات ومنها اأحوا�س  الأ

ال�سباحة و�سالة الكاليداريوم الكبرية، وقاعة 

لعاب والتمارين  الفريجيداريوم، وم������كان الأ

الريا�سية )بال�سرتوم( واملراحي�س وغريها. 

�سال���ة الفريجيداري���وم: وه������ي اأجم������ل 

أو�سعه������ا حيث جاءت  �س������الت احلمامات وا

على �سكل م�ستطيل باأبعاد 30×15 م، وزودت 

ربع بحنيات ن�سف دائرية حتتوي  الزوايا الأ

على اأحوا�س مياه ك�سي������ت بالرخام ومبنهج 

اإك�ساء الرخام نف�سه يف بقية احلجرات حيث 

جلب الرخ������ام من مقالع عديدة وخا�سًة من 

منطق������ة �سمت������و وبال رجي������ا يف تون�س حيث 

أنواع الرخام  حت������وي هذه املقالع على اأجمل ا

لوان، ولذلك و�سعت حتت ت�رصف  متعدد الأ

مرباطور ب�سكل مبا�رص. الإ

أنها  أن������واع الرخام تب������ني ا وم������ن درا�سة ا

مت�سابهة كلياً م������ع الرخام الذي ا�ستعمل يف 

مدينة لبدا الكربى باألوانه املختلفة الأخ�رص 

الب�سل������ي وال�سماقي والزعفراين  خ�رص  والأ

بي�س وغريها، كما زينت بع�س الف�سيحات  والأ

ف�سيف�سائية  بلوح������ات  قوا�س  والأ ر�سي������ة  الأ

لوان. جميلة ومتعددة الأ

كما زين������ت القاعة بالعدي������د من متاثيل 

لهة التي كانت معروفة يف بالد  العظماء والآ

مرباطورية ومنهم  أرا�س������ي الإ ال�س������ام وباقي ا

مرنف������ة - افروديت - هرقليو�س- دو�ساري�س 

أو ديوني�سو�س الذي اأطلق ا�سمه على مدينة  ا

له  ال�سوي������داء جنوب �سوري������ة ويتماثل مع الإ

النبط������ي )ذو ال�رصى(. وكذل������ك على متثال 

الفيل�س������وف الرواق������ي ا�سكولبيو�������س وعلى 

هداء من �سكان  كتابات نق�ست على �سبيل الإ

مدينة بونة اإىل هذا الفيل�سوف.

�سالة الكاليداريوم: وهي قاعة الت�سخني 

وتفتح على �سال������ة الفريجيداريوم ال�سابقة 

بو�ساط������ة حني������ة م�سرتك������ة، وزودت ال�سالة 

بحو�س ماء �ساخن دائ������ري وحو�سني اأخذا 

ال�س������كل الهاليل، كما تفت������ح ال�سالة بدورها 

على �سالتني جنوبية و�سمالية اأخذت الثالثة 

امل�ساحة نف�سها. وكون ال�سالت الثالث هي 

�س������الت احلمامات ال�ساخن������ة فقد بني يف 

أ�سف������ل اأر�سية كل واحدة فرن ت�سخني للمياه  ا
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والهواء الذي كان يتم متريره داخل اجلدران 

بق�ساطل قرميدية خا�س������ة لتحمل احلرارة 

العالي������ة. وكبقي������ة ال�سالت فق������د �سفحت 

ر�سيات ب�سفائح رخامية. اجلدران والأ

ال�سال������ة  وه������ي  التيبداري���وم:  �سال���ة 

الفاترة من بني �سالت احلمامات التي يتم 

الدخ������ول اإليها بعد قاع������ة ال�ستقبال وخلع 

املالب�س وقبل الدخ������ول اإىل ال�سالة احلارة 

ومن ثم العودة اإليه������ا بعد احلمام ال�ساخن. 

وقد جاءت على �سكل قاعة فخمة م�ستطيلة 

ال�سكل مبقايي�س 19×12م، وكان يتم مترير 

اله������واء الفاتر اإليها بو�ساطة ق�ساطل نفذت 

ر�سية ولي�������س يف اجلدران كما  أ�سف������ل الأ يف ا

خرى. وزينت جدرانها  هو حال ال�سالت الأ

باألواح رخامية ور�س������وم جدارية، ويجاورها 

اأي�ساً حو�س املاء الفاتر.

احلمام������ات  ه������ذه  تعر�������س  وب�سب������ب  

واحلمام������ات اجلنوبي������ة لله������دم والتخريب 

والنهي������ارات ع������رب الزمن وع������دم ال�سيانة 

امل�ستم������رة لذل������ك اأ�سبح حاله������ا كحال بقية 

ثري������ة يف املدين������ة. وعل������ى اإث������ر  بني������ة الأ الأ

ثري������ة التي مت������ت يف املواقع  احلفري������ات الأ

ثرية واملنحوتات  فقد نقلت جمي������ع اللقى الأ

والنفائ�������س اإىل متحف املدينة الواقع يف قمة 

ثرية.    التل وو�سط املدينة الأ

امل����رصح: يبدو لنا امل�رصح مت�سابهاً يف كثري 

م������ن التفا�سي������ل مع م�رصح درع������ا يف جنوب 

كمل  �سوري������ة وخمتلف عن م�������رصح ب�رصى الأ

جمل يف العامل يف عدة نقاط: والأ

وىل  1- ج������اء امل�������رصح من طبقت������ني؛ الأ

نحت������ت يف ال�سخر الكل�سي وبني������ت الثانية 

فوقها مبا�رصًة وهذا ما مت تطبيقه يف م�رصح 

درع������ا، ويختلف عن م�رصح ب�رصى الذي بني 

من القاعدة اإىل القمة ومن ثالثة طبقات مع 

رواق معمد علوي.

وىل م������ن مقاعد  2- بني������ت الدرج������ة الأ

املتفرج������ني عل������ى م�ست������وى اأر�سي������ة �ساحة 

جراء مع ما مت  ورك�س������رتا، ويتوافق هذا الإ الأ

تنفيذه يف م�رصح درع������ا، ويختلف مع ما مت 

تنفيذه يف م�رصح ب�رصى الذي ترتفع فيه اأوىل 

درج������ات الكافيئا )اأماكن املتفرجني(1،20 م 

ورك�سرتا. عن م�ستوى اأر�سية �ساحة الأ

3- جاء قطر امل�������رصح 100م، وهو قطر 

م�������رصح الالذقية نف�س������ه )لودي�سا �سور مري( 

ويتقارب بذلك مع قطر م�رصح ب�رصى البالغ 

102م ويختل������ف عن قطر م�رصح درعا البالغ 

62م.

4- جاء موقع امل�رصح على طرف املدينة 

الغرب������ي وعلى �سفح رب������وة القدي�س اأغ�ستني 

بينم������ا م�������رصح ب�رصى فقد وج������د يف طرف 

املدين������ة اجلنوبي جماوراً للم�������رصح الدائري 
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ومي������دان الفرو�سية، بينما م�رصح درعا فجاء 

يف و�س������ط املدينة وحماٍذ اإىل ال�سارع الرئي�س 

  
)5(

الدوكومانو�س.

حوال فق������د جاء امل�رصح  وعل������ى جميع الأ

يف حجم������ه و�سعته متجاوباً مع حجم املدينة 

�سف مل يبَق منه كما  وع������دد �سكانها، ولكن لالأ

هو حال م�رصح درعا �سوى ق�سم من الكافيئا 

ال�سفلى وبع�س عنا�������رص املن�سة التي كانت 

مزين������ة ب�سفائح رخامية م������ع ثالث حنيات 

وعدد من الكواة لو�سع التماثيل، كما و�سعت 

حت������ت خ�سبة امل�������رصح العديد م������ن اجلرار 

الك������ربى بلغ قطر كل واح������دة 1،2م مهمتها 

�س������وات وعك�سها على اجلمهور  ت�سخيم الأ

حل�سن ا�ستماعها.                      

مدينة تدي�ض: متتاز مدينة تدي�س باآثارها 

التاريخي������ة الهام������ة ذات الت�سع������ب والتنوع 

�س������ول املتعددة واملتنوعة،  احل�ساري ذي الأ

أك������رث ما تتميز ب������ه ت�سابهها مع املدن  ولكن ا

الفينيقي������ة والنبطية يف ب������الد ال�سام وب�سكل 

خا�س مدينة الب������رتاء حيث بنيت على �سفح 

�سخ������ري مرتفع ذي �سخ������ور �سلدة �سديدة 

حمر  النح������دار. ويتمي������ز ال�سفح بلون������ه الأ

رجواين اجلميل وال�ساطع. والأ

مر  وبنيت املدينة القدمي������ة يف بداية الأ

عل������ى �سكل ح�سن منيع. ث������م اأ�سبحت قلعة 

حم�سن������ة، ومن ث������م مدينة فينيقي������ة هامة. 

وق������د عا�رص املوقع جمي������ع احل�سارات التي 

مرت عل������ى املنطقة من������ذ الع�رص احلجري 

القدمي فالع�رص الليبي ثم الفينيقي والع�رص 

الكال�سيكي فالروم������اين والبيزنطي والعهود 

أثارها  �سالمية بكامل مراحلها، وما زالت ا الإ

�ساخمة حت������ى اليوم داخ������ل حت�سني تراثي 

منيع تقدم دلئل عن جميع احل�سارات التي 

تعاقبت على املوقع واملنطقة.

املوقع: تدي�س هي احل�سن القدمي لتيديتا 

نريوم، وتعترب من املدن الفينيقية الهامة يف 

فريقية،  و�سط ال�سمال الغربي من القارة الأ

و�سط الذي  وكانت تتب������ع اإقليم نومي������دي الأ

يتبع العا�سمة الفينيقية قرطاج، كما يربطها 

بالعا�سمة طريق داخلي مبا�رص مير يف مدن 

دوقا- �سوق هرا�������س- تب�سه- قاملة- واأخرياً 

مدين������ة ق�سنطين������ة التي تبع������د عنها حوايل 

30ك������م اجتاه �سم������ال غ������رب، وكانت تعرف 

حملياً با�سمها التاريخي ح�سن تيديتا نريوم، 

ثرية  وتعترب حالي������اً من املواقع التاريخية والأ

 وم������ن مواقع الرتاث 
)6(

وال�سياحي������ة الهام������ة

الفينيقي اجلزائري الفريد، وتتبع اليوم اإىل 

أثارها:  ولية ق�سنطينة. ومن اأهم ا

بني���ة اجلنائزي���ة: وق������د تنوعت هذه  االأ

بني������ة من القب������ور النفرادي������ة اإىل القبور  الأ

احلجري������ة املن�سدة )دومل������ن( والتي ت�سابهت 

مع قبور بالد ال�سام التي انت�رصت يف الع�رص 
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لف العا�������رص ق.م وكذلك  النط������ويف من������ذ الأ

املداف������ن اجلماعي������ة دائرية ال�س������كل والتي 

ت�سابهت مع القب������ور الفينيقية وخا�سة قبور 

مدين������ة عمريت التي تع������رف با�سم املغازل. 

وم������ن ثم املدافن الربجية املزينة من الداخل 

واخلارج والتي تت�سابه مع مدافن بالد ال�سام 

وخا�سًة مدافن تدمر والبرتاء.

أنها  وال�س������يء اجلميل يف ه������ذه املدافن ا

كانت ترتجم موا�سيع الزخرفة ال�سورية من 

ر�س������وم جدارية منفذة بط������الء خزيف مطلي 

يبعث يف النف�س البهجة والده�سة والتعجب، 

وخا�س������ًة ا�ستعمال البواع������ث الهند�سية يف 

الزخرفة والت������ي مازالت ماثل������ة يف العديد 

م������ن املدافن ال�سورية، كم������ا كانت تنفذ هذه 

واين الفخارية ومن ثم  الزخ������ارف عل������ى الأ

فوق اللوحات الف�سيف�سائي������ة. ومن الدلئل 

�ساليب  خ������رى على ترجم������ة وتطبي������ق الأ الأ

الفنية الفينيقية والتي ا�ستعملت ب�سكل خا�س 

يف مدن ال�ساح������ل ال�سوري ا�ستعمال الن�سب 

وال�سواه������د اجلنائزية والت������ي كانت تكر�س 

له بعل. أ�سها الإ لهة الفينيقية وعلى را لالآ

�سور املدينة: بني ال�سور ب�سكل يتنا�سب مع 

طبيعة املوقع وبكتل حجرية كبرية و�سخمة، 

واأخذ امتداد ال�سور ال�ستقامة طوراً والتعرج 

�سفل  طوراً اآخر، كما اأخذ البناء امليالن يف الأ

�سلوب  على، وهو الأ وال�سكل ال�ساقويل يف الأ

لف  نف�سه الذي كان يتبع يف بالد ال�سام يف الأ

الثالث والث������اين ق.م. واملثال على ذلك �سور 

تل �سهاب جنوب �سوري������ة الذي مازال قائماً 

ن، و�سور مدينة دورا اأوروبو�س على  حتى الآ

 .
)7(

الفرات ال������ذي يرجع للعه������د الهلين�ستي

أبراج منيعة بنيت يف  وح�سن ال�سور باأبواب وا

املواقع املنا�سبة.

خزانات املياه: ب�سبب املوقع املرتفع وعدم 

توفر نبع مياه دائم يف املكان مت ابتكار مناهج 

�ساليب املتبعة يف  تخزين للمياه على منط الأ

لف اخلام�س ق.م،  مدن بالد ال�سام من������ذ الأ

وب�سكل خا�س م������دن اجلنوب مثل ب�رصى - 

البرتاء - درع������ا، وقد نقلت تلك املناهج اإىل 

مدن �سم������ال اأفريقيا عن طريق الفينيقيون، 

لذل������ك جنده يتكرر يف الكثري من املدن التي 

تفتق������ر للمياه، ولهذا اأ�سب������ح العتماد على 

مط������ار وتخزينه������ا، وال�ستفادة من  مي������اه الأ

منحدرات ال�سيول وبناء الربك اأو اخلزانات 

 )8(
هناك. 

وم������ا زالت ه������ذه النظ������م متبع������ة حتى 

الوقت احلا�������رص يف منطقة اجلبل الأخ�رص 

وبالتحديد يف مدين������ة طلميثة )بتوليمائيك 

القدمية( واأحد مدن البنتابول الليبية لدرجة 

جتويف قلب اجلبل املحاذي للم�رصح وحتويل 

املياه اإىل هذا التجويف ذي الفتحة ال�سيقة 

على عن طريق نح������ت اأخدود رئي�س  م������ن الأ
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ت�سب به اأخاديد فرعي������ة نفذت على كامل 

مطار اإىل ذلك  �سفح املنحدر جلل������ب مياه الأ

اجلب، اإ�سافًة لذل������ك نفذت خزانات كربى 

وم�سقوفة بو�ساطة عقود متتالية ومت�سالبة 

أبعاده 150 م  على كامل احلي������ز الذي بلغت ا

أ�سف������ل ال�ساح������ة  × 100 م وعم������ق 10 م يف ا
)9(

العامة. 

أي�ساً بناء  �ساليب التي كانت تتبع ا ومن الأ

مطار  خزانات املياه املتع������ددة جلمع مياه الأ

ال�سائلة فوق اأ�سطح املن������ازل، وبناء خزانات 

مياه ك������ربى ت�سبه الربك املنف������ذة يف منطقة 

ح������وران جنوب �سورية، وق������د مت تخليد هذه 

عمال التي كان ي�سارك بها اأفراد املجتمع  الأ

كاف������ة بو�ساط������ة الكتاب������ات التذكارية على 

ال�سخ������ور الك������ربى املنحوته واملهي������اأة لذلك 

)10(
مر. الأ

ال�س���وارع: نفذت يف املدين������ة العديد من 

ال�سوارع التي كانت تتنا�سب مع حجم املدينة 

وطبغرافي������ة املوق������ع وبعد ذل������ك متَّ تبليط 

ر�سيات بالبالط احلج������ري املنظم وبناء  الأ

روقة املعمدة على طريف ال�سوارع كما هو  الأ

احلال يف �سوارع مدن ب�رصى وتدمر واأفاميا 

ردن،  يف �سوري������ة، وجر�������س والب������رتاء يف الأ

وطرابل�������س ولبدا الك������ربى يف ليبيا، وجميلة 

 
)11(

وتيمقاد وتيبازة يف اجلزائر.

ال������كاردو  ال�س������وارع  ه������ذه  أه������م  وا

يواج������ه  كان  وعندم������ا  والدوكومانو�������س، 

ا�ستمرارية ال�س������ارع مرتفع �ساهق عند ذلك 

دراج احلجري������ة العري�س������ة، وقد  تبن������ى الأ

�سل������وب يف العديد من مدن  ا�ستعمل هذا الأ

بي�س املتو�سط وب�سكل خا�س  حو�س البحر الأ

أثينة وبريقام ومدن تركيا القدمية  يف مدينة ا

ردن، ومدينة �سريين )�سحات  والب������رتاء يف الأ

حالياً( يف منطق������ة اجلبل الأخ�رص يف ليبيا 

ومدين������ة قرطاج يف تون�������س ومدينة اجلزائر 

مثلة. وغريها الكثري من الأ

أ ال�سوارع الرئي�سة وتنتهي عند ال�سور  وتبدا

أثرية جميل������ة، وتتخلل ال�سوارع على  ببوابة ا

قوا�س التذكارية اجلميلة،  طول م�ساره������ا الأ

كما نف������ذت �سوارع وطرق������ات فرعية ب�سكٍل 

متعرج ولولب������ي وذات انحدارات وارتفاعات 

      
)12(

بدورات متعاقبة ومتتالية.

الف���وروم(:  اأو  ق���ورة  )االأ العام���ة  ال�س���وق 

جاء تنفي������ذ ال�سوق العامة على م�سطح هيِّئ 

ف������وق م�ساحٍة �سغرية ومت تنفيذه فوق مرتفع 

�سغ������ري وحاد حتى بلغ امت������داده 30م ×10م 

أ�سندت  فقط ل�سيق املكان، وله������ذا ال�سبب ا

خلفية احلواني������ت التجارية اجلميلة الثالثة 

التي تفتح عل������ى ال�ساح������ة العامة مبواجهة 

ال�������رصق على املنحدر الطبيعي املهياأ، كما مّت 

تبليط كامل املوقع بالبالط احلجري. وعلى 
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الرغم من �سيق املكان فقد مّت تزيني ال�سوق 

أو  بالركائ������ز ذات النحت والتخديد اجلميل ا

عم������دة والقنا�سل الب������ارزة التي ارتفعت  الأ

فوقها متاثيل حجري������ة اأو معدنية انت�سبت 

له������ة وال�سخ�سيات  وكر�ست عل������ى �رصف الآ

املرموقة مع الكتابات التذكارية التي تو�سح 

 )13(
ذلك.

املعابد: 

عرف عن �سكان تدي�������س حبهم وتعلقهم 

لهة املحلية كما عرف  باآلهتهم الفينيقية والآ

عنهم ال�سعور الديني العميق املتنامي، وكانوا 

مر ي�سع������دون اإىل قمة اجلبل  يف بداي������ة الأ

لهة، ثم بنوا  للتعبد والتو�سل والبتهال اإىل الآ

فوق قم������ة التل مكاناً مقد�س������اً للعبادة يتوج 

املدين������ة، ويجاور هذا املعب������د املقد�س كهف 

طويل خ�س�س للنذر والتكرمات اجلنائزية، 

واأغلبه������ا كانت م������ن الفخاري������ات، وخا�سًة 

الفخاري������ات الفينيقية الت������ي ر�سمت فوقها 

ر�سوم �سعائرية، وا�ستم������ر هذا التقليد على 

كام������ل املراح������ل التاريخية الت������ي مرت على 

 
)14(

املدينة.

كم������ا ا�ستعمل اأهل املدين������ة املنهج نف�سه 

نباط يف تكري�������س الكهوف  ال������ذي اتبع������ه الأ

أو املنحوت������ة يف ال�سخر الطبيعي  الطبيعية ا

لهة وطب������ق ذلك يف مدن احلجر ومدائن  لالآ

 
)15(

�سالح والبرتاء وغريها.

بنية العامة يف  بنية العامة: تعددت الأ االأ

املدينة وتوزعت على كامل اأحيائها ومنها ما 

أو اقت�سادي،  أو اإداري ا كان ذا طاب������ع خدمي ا

بني������ة باأ�ساليب جمالية  وق������د �سيدت هذه الأ

رائعة منها التق�سيمات املنظمة. وكانت تزين 

بواب والنوافذ ر�سوم  اجلدران واإط������ارات الأ

نباتي������ة خمتلفة نحتت على احلجارة كما هو 

احل������ال يف ب������الد ال�سام، وق������د مّت ا�ستخدام 

البواع������ث النباتية والهند�سي������ة، كما وظفت 

أ�سجار الكرم������ة والزيتون وثمارها  اأغ�س������ان ا

. وزينت 
)16(

كان������ث واأغ�س������ان واأوراق زهر الأ

بلوح������ات ف�سيف�سائي������ة جميلة  ر�سي������ات  الأ

م  ت�سابهت مع اللوح������ات املنفذة يف البلد الأ

)17(
�سورية.

بنية لتكون مقرات  وخ�س�ست بع�������س الأ

ملطاحن احلب������وب ت�ستخدم فيه������ا املطاحن 

احلجري������ة نف�سه������ا يف ب������الد ال�س������ام كم������ا 

ا�ستخدمت معا�������رص الزيتون. كما خ�س�ست 

أبنية عامة من اأج������ل تخزين املواد الغذائية  ا

املختلفة ومن ثم توزيعها على اأفراد املجتمع 

كافة، وكان يتم ذلك مبقايي�س دقيقة وحتت 

لهة، وله������ذا و�سعت يف مثل هذه  مراقبة الآ

لهة  أ�سكال الآ ماكن ن�سب نحتت فوقه������ا ا الأ

التي ترمز اإىل املقايي�س واملكاييل واملوازين. 

ثار  بنية واملن�ساآت والآ وهناك العديد من الأ

الت������ي مازالت ماثلة يف كل م������كان تدل على 
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الهوية القومي������ة العربية ل�سعب تلك املنطقة 

ودوره يف تر�سي������خ الوحدة احل�سارية ملنطقة 

بي�س املتو�سط عرب التاريخ  حو�س البحر الأ

والتي مازالت ماثلة حت������ى الوقت احلا�رص، 

خرى  أثار هذه املدينة واملدن الأ ولهذا جاءت ا

ك�ساهد حي عل������ى ذلك وبرهان يدح�س كل 

املزاعم التي تريد تغيري هذه الهوية العربية 

املتجذرة تاريخياً وح�سارياً.

مدين���ة تيب���ازة: مدينُة اأخ������رى من مدن 

اجلزائر الفينيقية، اإنها تيبازة الواقعة على 

بي�س املتو�سط بني مدينة  �ساط������ىء البحر الأ

اجلزائر العا�سم������ة احلالية ومدينة �رص�سال 

عا�سم������ة ولية موريتاني������ا الفينيقية التي ل 

تبتعد عنها �سوى 50كم تقريباً، بينما بعدها 

عن العا�سمة اجلزائر فيبلغ 150كم تقريباً. 

وهي اليوم مركز ولية ومدينة حديثة وجميلة 

ثرية القدمية. بنيت اإىل جانب املدينة الأ

وم������ن ي������زور املدين������ة ي�سع������ر بعظمتها 

وجماله������ا وجمال موقعها ك�سع������وره بعظمة 

أولئك الذين جاب������وا البحر وعمروه واأحيوا  ا

مدنه وح�سارته، وفتحت هذه املدينة كباقي 

أولئ������ك البحارة  م������دن اجلزائر قلبه������ا اإىل ا

وائ������ل ال������ذي ر�سوا ب�سفنهم من������ذ ما قبل  الأ

القرن الثاين ع�������رص للميالد ليوؤ�س�سوا مدينة 

تت�ساب������ه جغرافياً مع مدينة عمريت وغريها 

من مدن ال�ساحل ال�سوري.      

وما مييز منطقة تيبازا عن بقية املناطق 

ن�سان  ثرية التي �سكنها الإ وجود الكه������وف الأ

يف الع�س������ور احلجرية: الق������دمي والو�سيط 

واحلديث كما هو ح������ال الكهوف يف منطقة 

اجلبل الأخ�رص يف ليبي������ا ومنها كهف را�سل 

حوران  وكه������وف   ،
)18(

ورولن������د )بال�سون������ة( 

والقلمون واحلو�س الكل�سي يف �سورية وتبقى 

الفرتة الفينيقية هي الفرتة امل�رصقة واملوغلة 

يف القدم يف تاريخ مدينة ومنطقة تيبازة.

وق������د اأدخ������ل الفينيقي������ون العدي������د من 

املظاه������ر احل�سارية منذ وقت مبكر وب�سكل 

أ�ساليب الدفن وبن������اء القبور ونحت  خا�������س ا

التوابيت احلجرية املنفردة، كما األقت نتائج 

ثري������ة احلديث������ة ال�سوء على  احلفري������ات الأ

ثار اجلنائزي������ة الهامة التي تعود اإىل تلك  الآ

الف������رتة الزمنية التي ا�ستم������رت حتى دخول 

ول  الرومان اإىل املنطق������ة يف نهاية القرن الأ

ق. م وخا�سًة بعد تدمري العا�سمة قرطاج.

 كم������ا بينت احلفريات اأن مدينة تيبازا مل 

تكن يف العهد الفينيقي مدينة ب�سيطة واإمنا 

أث������رت ب�سكل مبا�رص مبدينة  مدينة عظيمة تا

م على ال�ساحل  قرطاج العا�سمة وامل������دن الأ

ال�رصقي للبحر. ومن ال�سعب ا�ستعرا�س كامل 

ثرية يف املدينة واملنطقة  بنية واملواق������ع الأ الأ

أثار  وله������ذا ال�سبب �س������وف ن�ستعر�������س اأهم ا

املدينة وب�سكٍل خمت�رص ثم نتكلم عن ال�رصيح 
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امللكي املوريطاين القريب من املدينة وميثل 

جزءاً من تراث املنطقة والرتاث الفينيقي.

ولويات عند  امليناء الفينيقي: كان من الأ

القادمني اجلدد اإىل مدينة تيبازة تهيئة ميناء 

يتنا�س������ب مع حجم املدين������ة وحجم جتارتها 

البحرية، لذل������ك نحتوا ال�سخ������ر الطبيعي 

داخل خليج املدينة حتى تو�سلوا اإىل ت�سكيل 

جون مغلق ومنا�سب م������ع فتحة ت�سمح ملرور 

جراء نف�سه الذي اتبعه  ال�سفن فقط، وهذا الإ

أبولونيا يف  أ�سقاوؤه������م يف مدن لبدا الكربى وا ا

ليبيا. وبعد النتهاء من العمل بنيت املخازن 

واملح������ال التجارية واملطاع������م واأماكن النوم 

وال�سرتاحة للمالحني والبحارة وال�سيادين، 

حيث ا�ستعمل امليناء للتجارة البحرية و�سيد 

�سم������اك يف وقت واح������د، ومل يوجد ميناء  الأ

اآخر لل�سيد. وفوق التل املجاور �سيدت منارة 

مرتفعة لهداية ال�سفن للو�سول اإىل امليناء. 

احلمامات  تعت������رب  العام���ة:  احلمام���ات 

ب�س������كٍل عام رمز من رموز احل�سارة املدنية، 

وك������رث عددها يف املدينة القدمية بني العامة 

واخلا�س������ة مب������ا فيها احلمام������ات البحرية، 

وتع������ود جذور بنائه������ا للعه������د الفينيقي، ثم 

تو�سع������ت وتط������ورت يف العه������د الروم������اين. 

وحوت احلمامات ال�سالت الباردة والفاترة 

وال�ساخن������ة اإ�سافة اإىل �سال������ة التعريق، كما 

حوت احلمامات املغاط�س واأحوا�س ال�سباحة 

املغلقة واملك�سوفة واخلدمات املطلوبة كافة. 

أبني������ة احلمامات رغم  ونالحظ هنا اأن ا

أنه������ا مل  اأحجامه������ا الكب������رية وال�سخم������ة اإل ا

ت������َن بالكتل احلجرية الك������ربى كما هو حال 

احلمام������ات يف بالد ال�سام وليبي������ا وتون�س، 

واإمنا بكتل على �سكل مكعبات اآجرية  �سغرية 

احلجم �سفحت باألواح من الرخام، كما زينت 

أن������واع متعددة من الرخ������ام املتنوع ومتعدد  با

عم������دة والتيجان  ل������وان، اإ�ساف������ة اإىل الأ الأ

الرخامي������ة والتماثيل واللوح������ات اجلدارية 

أ�سباب عديدة  ولوحات الف�سيف�ساء. وهناك ا

ل�ستعمال احلمام������ات العامة من قبل كامل 

�سكان املدينة رغم توفر احلمامات اخلا�سة 

�سباب: يف كل منزل ومن هذه الأ

1- العي�������س يف اأج������واء متباينة ويف حيز 

م������كاين واح������د بالتنقل م������ن اجل������و البارد 

وال�سباحة الداخلي������ة اإىل اجلو الفاتر، ومن 

ثم التعرق يف اجلو احلار واحلمام ال�ساخن، 

وم������ن ثم العودة من جدي������د اإىل اجلو الفاتر 

فاجلو الطبيعي وهكذا.

لعاب الريا�سية وخا�سة  2- ممار�س������ة الأ

ألع������اب الق������وى البدنية وتقوي������ة الع�سالت  ا

واحل�سول على امل�ساجات اجل�سمية وتن�سيط 

اجل�س������م واإراح������ة النف�������س يف ال�سرتخ������اء 

اجل�سدي.

3- ق�س������اء فرتة زمني������ة تتخللها العديد 
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من الن�ساط������ات اإ�سافة اإىل النظافة؛ فهناك 

واملناق�سات  حادي������ث  الأ وتب������ادل  املطالع������ة 

�سدقاء  الأ وم�ساهدة  التجاري������ة  والتداولت 

)19(
وتداول �سوؤون احلياة وهكذا.

ن عن  وقد متَّ الك�سف يف املدينة حتى الآ

ثالثة حمامات عمومية تنا�سبت مواقعها مع 

خرى  بنية العامة الأ الن�سيج العمراين ومع الأ

و�سبك������ة الطرقات الرئي�س������ة والفرعية، واإن 

مر على �س������يء فاإمنا يدل على  دل ه������ذا الأ

فراط  التطور التنظيمي والعمراين وعلى الإ

خذ  يف النظاف������ة عند �سكان املدين������ة مع الأ

بالعتب������ار ممار�س������ة ال�سباح������ة على �ساطئ 

البحر اجلميل.      

�سا�سية  امل����رصح:  كان امل�رصح من املباين الأ

وال�رصوري������ة يف املدن الفينيقي������ة، وكان يتم 

�س������ل على �سفح منحدر طبيعي  البناء يف الأ

كما هو احل������ال يف مدين������ة عمريت، ويعترب 

امل�رصح من ال�رصورات امللحة لدى املواطنني 

الذين كانوا يع�سقون امل������رح والت�سلية نتيجة 

عمال ال�ساق������ة التي مور�ست  يف حياتهم،  الأ

بنية  مر اإ�س������ادة مثل هذه الأ ولهذا تطلب الأ

ه������داف امل�سلية، ولهذا جند تعددها  ذات الأ

يف املدن الكربى مثل تيب������ازة وتيمقاد الذي 

وج������د بها امل�������رصح وامل�������رصح الدائري ورمبا 

هناك قاعة ط������رب )اأوديون( كما هو احلال 

وب�رصى  م������دن عمان)فيالدلفيا(وجر�س  يف 

وال�سويداء وغريه������ا.)20( وجاء بناء امل�رصح 

يف تيبازة م�سابهاً كلياً اإىل بناء م�رصح قنوات 

أ�سن������دت الطبقة  يف جن������وب �سوري������ة، حيث ا

ال�سفلى على منح������در ترابي، ثم اأخذ البناء 

ال�س������كل ن�س������ف الدائري، وتف�س������ل املن�سة 

أماك������ن املتفرج������ني )الكافيئ������ا( �ساحة  عن ا

ورك�سرتا، بينم������ا يف�سل ال�ساحة عن اأوىل  الأ

مقاعد املتفرجني الت������ي بنيت على م�ستوى 

اأر�سي������ة ال�ساحة مبا�رصًة حاجزاً بلغ ارتفاعه 

مرتاً واحداً، بينما يف�سله عن املدرجات ممر 

ف�سيح يتجاوز املرت ي�سمح بحركة املرور. 

أم������ا الدخول اإىل امل�رصح ف������كان يتم عن  ا

طريق مداخ������ل خارجية تفتح عل������ى اأروقة 

داخلية توؤدي اإىل ممرات نفذت بني طبقتي 

امل�������رصح ال�سفلى والعليا ومن ثم هناك اأدراج 

�سعاعية كانت تتخل������ل مدرجات املتفرجني. 

وتبل������غ �سع������ة امل�رصح ح������وايل ثالث������ة اآلف 

متفرج.

امل����رصح البي�س���وي اأو امللع���ب: اأخ������ذ بناء 

امللعب ال�سكل البي�س������وي بامتداد طويل بلغ 

80م ومبح������ور �رصق/غرب، وه������و بذلك ذو 

حجم كبري و�سع������ة عالية من املتفرجني، كما 

اأن تع������دد املدرجات �ساعد عل������ى م�ساعفة 

لعاب الت������ي جتري فوق  الع������دد، وكان������ت الأ

احللبة خمتلفة عن امل�رصح الن�سف الدائري 

بطال من  واقت�رصت عل������ى امل�سارعة بني الأ
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أو امل�سارعة بني  ألع������اب الق������وى، ا الب�������رص وا

بطال  أو بينها وبني الأ احليوانات املفرت�س������ة ا

أو املواطنني  واملجرم������ني واأ�رصى احل������روب ا

الثائرين على امل�ستعمر.

بنية يف املدن  وهناك العديد من هذه الأ

العربي������ة مثل م������دن �سريين ولب������دا الكربى 

يف ليبي������ا وم������دن قرطاج واجل������م يف تون�س، 

عداد الكث������رية منها يف بالد  ناهيك ع������ن الأ

أ�سه������ا امل�������رصح الدائري يف  ال�س������ام وعلى را

ب�رصى وكذلك ميادين مدن �سريو�س واأفاميا 

نفتياتر  وانطاكيا وغريها ومن ثم جاء بناء الأ

)الكولو�سي������وم( يف مدينة روما والذي �سنف 

أبنية عجائب الدنيا ال�سبع.  حديثاً يف عداد ا

وق�س������م امللع������ب يف بنائه لع������دة طبقات، 

وكان������ت اأوىل املدرجات ال�سفلية فيه مرتفعة 

كث������رياً حتى لت������وؤذي احليوان������ات املفرت�سة 

املتفرج������ني، وله������ذا بنيت الدك������ة يف ملعب 

تيبازة ب�سكل مرتفع وحماطة يف رواق حماية 

�سفل. ويتخلل مدرج������ات املتفرجني  م������ن الأ

روقة لت�سهيل حركة  العديد من الدهاليز والأ

امل������رور والتنقل واخلدم������ات، بينما جدرانه 

عمدة  اخلارجية فكانت مزينة بال�رصفات والأ

البارزة والركائز والكوات التي حتوي العديد 

بطال.  لهة والأ من متاثيل الآ

ويتب������ع امل�������رصح البي�س������وي العديد من 

امللحق������ات اخلدمي������ة املختلفة مث������ل ماأوى 

ومق������ر  وال�سج������ن  واملعال������ف  احليوان������ات 

امل�سارع������ني واخلدم������ات ال�سحية وخمازن 

الل������وازم وامل������واد الغذائية وخزان������ات املياه، 

من وحفظ النظام  وكذلك مف������رزة لرجال الأ

ماكن املختلفة. والعديد العديد من الأ

همية املنطقة يف  معا�رص الزيتون: نظراً لأ

أ�سجار الزيتون التي جلبها الفينيقيون  زراعة ا

مر بناء وتهيئة  اإىل املنطقة لذلك اقت�سى الأ

معا�رص الزيتون على منط املعا�رص املوجودة 

يف ب������الد ال�سام ب������دلً من جل������ب الزيت من 

هناك، ولذلك وج������دت العديد من املعا�رص 

داخ������ل املدين������ة وب�سكل خا�������س يف املنطقة 

القريب������ة من امليناء ل�سهول������ة نقلها وت�سدير 

الفائ�س عن ال�ستهالك املحلي. 

بنية الدينية يف  بنية الدينية: تعددت الأ االأ

املدينة بني املعابد الوثنية والكنائ�س امل�سيحية، 

ثرية فلم يتم  أنه وكباقي مباين املدينة الأ اإل ا

الك�سف ع������ن اأي مبنى بحال������ة �سليمة، ومن 

بني املعابد الوثني������ة مت الك�سف عن معبدين 

الدوكومانو�س،  الرئي�������س  ال�س������ارع  يحاذيان 

ول ويعرف با�سم املعبد املجهول الذي جاء  الأ

خمططه م�سابهاً للمعابد النبطية يف جنوب 

خر  �سورية مثل معب������د �سيع و�سحر، بينما الآ

والذي يعرف با�سم املعبد اجلديد فقد جاء 

م�سابه������اً يف خمططه وموقعه اأي�ساً مع معبد 

 
)21(

نبو يف مدينة تدمر.
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اأما الكنائ�س فقد مّت الك�سف عن )3( منها 

�سكندر  �سقف الإ الكني�س������ة الكربى وكني�سة الأ

وكني�سة القدي�سة �سل�سا.اأما الكني�سة الكربى 

فيبدو م������ن خالل مقايي�سها البالغة 58×42 

أنها كانت تقوم بدور الكاتدرائية يف املدينة،  ا

وقد ا�ستعملت يف بناء الكنائ�س مواد وعنا�رص 

أبني������ة وثنية قدمية بعد زوال  بناء نقلت من ا

كل املعتقدات الوثني������ة يف القرن الرابع ويف 

بنية اأي مهام وظيفية.  فرتة مل يعد لهذه الأ

ومتي������ز بن������اء الكني�س������ة الك������ربى بتعدد 

جنح������ة التي بل������غ عددها ت�سع������ة اأكربها  الأ

و�س������ط واملركزي، مع وج������ود حمراب يف  الأ

ال�سدر يتج������ه �رصقاً، وج������اءت التق�سيمات 

الداخلي������ة للكن�سية على �س������كل بهو مركزي 

وم�سلى على �سكل بازيليك ومعمدانية وحو�س 

�سقف.   التعميد وحمامات ومنزل الأ

اأما كني�سة القدي�سة �سل�سا فقد ت�سابهت 

يف موقعه������ا القري������ب م������ن �ساط������ئ البحر 

وهند�ستها املعمارية على �سكل البازيليك مع 

أبولوني������ا )�سو�سة( يف اجلبل  كنائ�������س مدينة ا

الأخ�رص يف ليبي������ا، بحيث جاءت على �سكل 

جنح������ة وحمراب يف  م�ستطيل م������ع تعدد الأ

ال�سدر يتجه �رصقاً، بينما جند ال�سطح يرتكز 

على ركائز حجرية رباعي������ة عك�س الكني�سة 

الكربى التي ارتكز ال�سطح فيها على اأعمدة 

وتيجان ذات طراز كورنثي.   

معب���د حوري���ات املي���اه - املنه���ل: تقديراً 

وتقدي�ساً للماء عند العرب و�سعوب العامل فقد 

آلهة تعرف با�سم ربة الينبوع  خ�س�ست له������ا ا

)منف������ة( حيث بنيت لها املعابد يف كل مكان، 

وب�س������كل خا�س عند الينابي������ع اأو على حافة 

حوا�س والربك امل�سطنعة كما هو احلال  الأ

يف م������دن ال�ساحل ال�س������وري وجنوب �سورية. 

أم������ا داخل املدن فقد بني������ت تلك املعابد يف  ا

ماكن الهامة وخا�سة عند تقاطع ال�سوارع  الأ

بنية  الرئي�س������ة وبالقرب من احلمام������ات والأ

العامة حيث يتكاثر وجود النا�س.

وكم������ا هو احلال يف م������دن ب�رصى ولبدا 

الك������ربى فقد بن������ي منه������الن باملواجهة من 

طريف تقاطع ال�سارع������ني الرئي�سني وبجانب 

احلمامات، وزينت مباين املنهلني باملحاريب 

عمدة واحلنيات امل�سفحة باأنواع الرخام  والأ

اجلميلة بينم������ا يت�سدر متثال رب������ة الينبوع 

احلنية املركزية حيث تتدفق املياه من فمها 

أ�سف������ل قدميها لتتجمع  أو اأطرافه������ا اأو من ا ا

يف اأحوا�������س �سفلية يتم منها غ������رف املياه، 

اأو خروجها م������ن ال�سنابري وهكذا، بينما يف 

مدينة تدمر فقد بني املنهل مقابل معبد نبو 

ويف و�سط امل�سافة الفا�سلة بني قو�س الن�رص 

وامل�رصح.

ويف مدينة تيبازة فقد بني املنهل كما هو 

احلال يف تدمر عل������ى حافة ال�سارع الرئي�س 
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الدكومانو�س وبالقرب من امل�رصح مب�سافة 50 

م وفوق م�ساح������ة 21،34 م2، وت�سدر البناء 

حنية مركزية ن�س������ف دائرية تزين واجهتها 

عمدة كما هو احلال يف كل من  �سل�سلة من الأ

ب�رصى وتدمر. 

أنن������ا جن������د هن������ا يف تيب������ازة وظيفة  اإل ا

عمدة وطبقة التعميد التي  اإ�سافية اأخرى لالأ

على  بني������ت فوقها، فقد نفذ فوق �سطحها الأ

قناة تتجمع فيها املي������اه القادمة من اخللف 

ثم ت�سي������ل من خالل فوه������ات تدفق لت�سب 

على �سكل �ساللت تن�سكب يف ثالثة اأحوا�س 

أ�سفل البن������اء، اأما املياه  نف������ذت يف مقدمة وا

الفائ�سة ع������ن ال�ستعمال فتاأخ������ذ طريقها 

ر�سية ومن  ع������رب جمرى نفذ حتت ب������الط الأ

ث������م ت�سري اإىل اأماكن اأخرى اأكرث انخفا�ساً يف 

املدينة لي�ستفاد منها مرة اأخرى.

البازلي���ك )دار العدال���ة(: اإن م������ن اأجمل 

أو دور العدالة التي مازالت  مباين البازيليكات ا

حمتفظة مبعظ������م عنا�رصها وجماليتها تلك 

املوجودة يف مدينة لب������دا الكربى واملال�سقة 

ملبنى الفوروم ال�سفريي، اأما يف مدينة تيبازة 

فلم يب������َق منها اإل بع�س البقايا التي ت�ساعد 

على معرفة خمططه������ا املعماري والهند�سي، 

وجاء البناء م�سابه������اً لبناء لبدا الكربى على 

�س������كل م�ستطيل بطول �سل������ع 40م، ق�سم من 

الداخ������ل اإىل رواق مركزي ورواقني جانبيني 

�سغريين على �سكل اأجنحة. 

خ������ر �سل�سلة  ويف�س������ل كل رواق ع������ن الآ

عق������ود مقنط������رة ترتف������ع ف������وق �سال�سل من 

عم������دة املت�ساوي������ة يف القط������ر والرتفاع  الأ

وبطراز التعمي������د الكورنثي نف�سه الذي كان 

�سائداً، وع������ادًة كان ي�ستعمل الطراز الدوري 

أو التو�سكاين. اأما  ي������وين ا أو الإ أو الكورنث������ي ا ا

مامية واخللفي������ة فبنيت على  الواجه������ات الأ

�س������كل حني������ات كربى تاأخ������ذ ارتف������اع كامل 

اجل������دران،  ويحيط بها من كل جانب ركائز 

م�سلعة زينت مبنحوتات ذات بواعث نباتية، 

حيان تكون على �س������كل اأغ�سان  واأغل������ب الأ

�سج������رة الكرمة تخ������رج من فوه������ات جرار 

فخارية �سفلية تتدىل منه������ا عناقيد العنب، 

وت�س������كل الغ�سنيات اإطارات دائرية حتت�سن 

على  أ�سكالً ب�رصية اأو حيوانية ويف الأ داخلها ا

تنتهي باأ�سكال املالئكة ال�سغار وهي تتطاير 

يف الهواء باأجنحة رقيقة.

وتزي������ن اجل������دران اجلانبي������ة لوح������ات 

ف�سيف�سائي������ة ذات مناظر تع������رب عن العدالة 

أو  �������رصى يف مدين������ة تدي�س ا مثل �س������ورة الأ

موا�سي������ع جمازية كما هو احل������ال يف مدينة 

تيبازة. وزينت املحاريب داخل البناء وخارجه 

لهة والق�ساة وال������ولة وغريهم.  متاثي������ل لالآ

ويف و�سط البهو املركزي يوجد قف�س املتهم 
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أماك������ن الق�ساة واملحامني  أو املدعى عليه وا ا

وهيئة التحليف توزع اأماكنهم جميعها ب�سكل 

من�سق.

بنية دائماً يف مركز  وحتدد مواقع هذه الأ

اأو جم������اوراً لل�سوق العامة  املدينة ومال�سقاً 

�سل مكان املحاكمات قبل  التي كان������ت يف الأ

بناء دار العدال������ة، وبذلك جتري املحاكمات 

يف ال�ساحة العام������ة وعلى م�سمع ومراأى من 

عامة النا�س القادم������ني للمبادلت التجارية 

والت�س������وق، ويف هذا امل������كان يجتمع الق�ساة 

واأ�سحاب الدع������اوى واملدعى عليهم ورجال 

من، ويف بع�������س احلالت كانت البازيليكا  الأ

تق������وم مق������ام املق������ر لالجتماع������ات املالي������ة 

والتجارية وغريها. 
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أو �إعالماً  أكان������ت تربية � طفال �سو�ء � �لعمليات �لثقافي������ة �ملوجهة نحو �لأ

أم ترفيه������اً فاإنها ت�س������كل يف �سميمها عمليات �ت�س������ال باملعنى �لعلمي لكلمة  �

.Communication
أربعة عنا�رص هي: �ملر�سل، و�مل�ستقبل  و�لت�سال باملعنى �لعلم������ي يت�سمن �

أو و�سائطه. أو �ملر�َسل �إليه، و�لر�سالة، ونو�قل �لت�سال � �

طفال �لذي نحن ب�سدده، ميث������ل »�ملر�ِسل« �لر��سدون  ويف جم������ال �أدب �لأ

باحثة ومرتجمة واأ�ستاذة يف جامعتي دم�سق و�سنعاء �سابقًا.

العمل الفني: الفنان �سادي العي�سمي.

❁❁
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مدخل نف�سي- اجتماعي

طفال دب الأ لأ

د. ملكة �أبي�ض

❁
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العامل������ون في������ه واأهدافه������م الت������ي ي�سعون 

لتحقيقه������ا من خ������ال ر�سالته������م، كما ميثل 

طف������ال واملرحلة العمرية التي  »امل�ستقِبل« الأ

طفال الر�سالة التي يود  ميرون بها، واأدب الأ

طفال.  العاملون ثقافياً توجيهها لاأ

 من هن������ا تاأتي �������رورة احل�سول على 

معرفة جيدة بالطفل ومراحل منوه وظروفه 

الجتماعي������ة، ل�سياغة الر�سال������ة على نحو 

يحقق اأهداف مر�سلها.

واملقال ال������ذي اأقدمه، ياأخذ على عاتقه 

النهو�ض بجانب من هذه املهمة.

طفال، واأعني به الر�سالة  أ باأدب الأ و�ساأبدا

التي نريد اإي�سالها اإىل اأطفالنا.

طفال: اأدب الأ

تعريفه:

يثري ه������ذا امل�سطلح كثرياً من الت�ساوؤلت 

نه  وبخا�سة للباحثني يف هذا املجال، نظراً لأ

أدبنا  م�سطلح حدي������ث ن�سبياً، مل يتبل������ور يف ا

احلديث اإل يف القرن الع�رين، على الرغم 

أ�سهر الرواد  من وجود اإرها�سات قبل ذلك. وا

يف هذه الفرتة اأحمد �سوقي يف جمال ال�سعر، 

وكامل كياين يف جمال الق�سة.

و�ساأكتفي هنا بهذه التعريفات:

طفال علم  يقول اأحمد جني������ب )اأدب الأ

طف������ال مفهوم������ان،  دب الأ وف������ن 1996(: لأ

نتاج العقلي املدون  اأحدهما ع������ام ويعني »الإ

طفال يف �ستى فروع  يف كتب موجهة لهوؤلء الأ

املعرف������ة«، وثانيهما خا�������س، ويعني »الكالم 

طفال  اجليد الذي يحدث يف نفو�س هوؤلء الأ

أم نرثاً، و�سواء  متعة فنية، �سواء كان �سع������راً ا

أكان �سفوياً بالكالم اأم حتريرياً بالكتابة«. ا

أن������ه: »الكتابات  ويعرفه فتح������ي النمر با

طف������ال يف �سوء  الت������ي كتبت خ�سي�س������اً لالأ

معايري تنا�سب م�ستواهم وخ�سائ�س منوهم 

ومتطلباته«.

وتعرفه ه������دى قناوي )الطف������ل وريا�س 

طفال 1993( باأنه »كل خربة لغوية ممتعة  الأ

و�س������ارة -لها �س������كل فني- مير به������ا الطفل 

ويتفاعل معه������ا، فت�ساعد على اإرهاف ح�سه 

دبي،  الفن������ي، وتعمل على ال�سم������و بذوقه الأ

ومنوه املتكامل، وت�سه������م يف بناء �سخ�سيته، 

وحتديد هويته، وتعليمه فن احلياة«.

خري يقودنا اإىل اأهداف  وهذا التعريف الأ

طفال ووظائفه. اأدب الأ

اأهدافه ووظائفه:

طفال ي�ستطيع الكبار  من خ������الل اأدب الأ

حتقيق اأهداف عقلي������ة، ووجدانية، وخلقية 

وعملي������ة يف اآن معاً. وميكنن������ا تلخي�س هذه 

هداف والوظائف فيما يلي: الأ

- تنمية اللغة وتكوي������ن العادات اللغوية 

�سلوبية ال�سليمة. والأ

- اإذكاء ال�سعور وتنمية الوجدان.
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- ترقية ال�سل������وك، وبث الأخالق 

الفا�سلة.

- تنمية ال�سعور باجلمال وتذوقه.

واملت������وازن  ال�س������وي  البن������اء   -

لل�سخ�سية.

- تزويد الطفل باخلربات احلياتية 

والنماذج العملية.

- الت�سلية والرتفيه وال�ستجمام.

طفال: اأنواع اأدب االأ

نا�سيد. - ال�سعر ول �سيما الأ

- النرث بعامة، والق�سة بخا�سة.

- التمثيل.

طفال وو�سائطه: نواقل اأدب االأ

املوج������ه  �سيم������ا  ول  الكت������اب:   -

للطفل.

- ال�سحافة: ال�سحف واملجالت.

طفال. ذاعة: برامج الأ - الإ

طفال. - التلفاز: برامج الأ

طف������ال، وم�رصح  - امل�������رصح: م�������رصح الأ

أو الدمى. العرائ�س ا

ن اإىل الطفولة:
ولننتقل الآ

كتب جان ج������اك رو�سو يف القرن التا�سع 

ع�������رص متوجهاً اإىل املعلمني قائ������اًل: )تعلموا 

نكم ل تعرفونهم(. معرفة تالميذكم لأ

ون�ستطي������ع اأن نو�سع ه������ذا القول فنقول 

جلميع الرا�سدي������ن: تعلموا معرفة اأطفالكم، 

نكم ل تعرفونهم. لأ

ويف قرنن������ا احلايل ح������دث تقدم كبري يف 

طفال ويتعلمون  فهم الطرق التي ينمو بها الأ

وين�سجون. ونظراً لت�ساع التقدم يف ميادين 

علم النف�س، ول �سيما علم نف�س الطفل، وعلم 

نف�س النمو، فاإنن������ا �سنتوقف عند املعطيات 

الرئي�سية يف هذا امليدان.

تعريف الطفولة:

هي الفرتة العمرية التي تبداأ من حلظة 

الولدة، ومتتد حتى ي�سبح هذا املخلوق بالغاً 

نا�سجاً. ووفقاً لهذا التعريف، تكون الطفولة 

ن�سان اأطول منها عند الكائنات احلية  عند الإ

خ������رى. فهي متتد من حلظة الولدة حتى  الأ

الثامنة ع�رص من العمر.  وعادة ما تكون فرتة 
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الطفولة يف املجتمعات املتقدمة اأطول منها 

يف املجتمعات املتخلفة والنامية.

ويق�سم العلماء الطفولة اإىل ثالث مراحل 

هي:

�- مرحل���ة الطفولة املبك���رة: ومتتد من 

الولدة حتى �سن ال�ساد�سة. 

�- مرحلة الطفولة الو�سطى: ومتتد من 

�سن ال�ساد�سة اإىل الثانية ع�رصة.

�- مرحل���ة الطفولة املتاأخرة: ومتتد من 

أو  �سن الثانية ع�رصة، وحت������ى الثامنة ع�رصة ا

الع�رصين.

وكل من هذه املراح������ل حتتاج اإىل عناية 

خا�سة، ولكل منها م������ا مييزها عن غريها. 

وم������ن ال�������رصوري اأن تتواف������ر ل������كل مرحلة 

متطلباتها كي ينتقل الطفل منها اإىل املرحلة 

التي تليها ب�سكل �سليم.

النمو  ب��ي��اج��ي��ه يف  ن��ظ��ري��ة ج���ان   

العقلي )��9�0-��9(:

�سهد الن�سف الثاين من القرن الع�رصين 

ن�س������وء اهتمام وا�سع بعمل جان بياجيه، مما 

جعله ي�سيطر على علم نف�س النمو. ونود يف 

هذا احلديث تقدمي ملحة عنه.

حاول بياجي������ه اأن يكت�سف كيف يكت�سب 

الب�رص املعرفة والقدرة على التفكري املنطقي. 

أّن الطفل  وق������د انطلق من فك������رة موؤداه������ا ا

ال�سغري ياأتي اإىل العامل دون معرفة حقيقية. 

فع������ال املنعك�سة  وهو ل ميل������ك اإل بع�س الأ

)امل�س والنظر والقب�س والبكاء، على �سبيل 

أّن الطفل ميلك اإمكاناً موروثاً  املثال(. على ا

أي�ساً. للتعلم، ولديه دافعية للتعلم ا

ل اإليها: النتائج التي تو�سّ

مراحل النمو:

يعتقد بياجيه اأن الذكاء واملعرفة والقدرة 

على التفكري املنطقي تنمو من الولدة وحتى 

املراهقة ب�سكل منتظم، ميكن توقعه اإىل حدٍّ 

ي�ساح  ما. ومن اأجل اأغرا�������س الدرا�سة والإ

أربع مراحل رئي�سة، كما  ق�ّسَم هذا النمو اإىل ا

ق�ّس������م بع�س املراحل الرئي�سي������ة اإىل مراحل 

عمار  فرعية. ومبا اأن بياجيه حتّدث عن الأ

املتعلقة به������ذه املراحل الرئي�س������ة والفرعية 

أّن  ب�سورة تقريبية، فاإننا ن�ستطيع اأن ن�ستنتج ا

طفال يختلفون م������ن حيث الفرتة الزمنية  الأ

التي يجت������ازون فيه������ا هذه املراح������ل. على 

طفال يجت������ازون هذه املراحل  أّن جمي������ع الأ ا

ح�سب الرتتيب نف�سه وبتعبري اآخر: اإن جميع 

طفال يكت�سبون مه������ارات معينة بالرتتيب  الأ

نف�سه، عل������ى الرغم من اأن اأحدهم قد يكون 

عمار. أّي عمر من الأ خر يف ا �سابقاً لالآ

)م���ن  احلركي���ة:  احل�سي���ة-  املرحل���ة  اأ- 

الوالدة حتى �.� اأو � �سنة(

أ الطف������ل حيات������ه -كم������ا ذكرن������ا-  يب������دا

ليات احل�سية، واملنعك�سات  مبجموعة من الآ
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احلركي������ة. من هن������ا ت�سمى ه������ذه املرحلة ب� 

»احل�سي������ة- احلركية«. ومن ه������ذه البدايات 

تنمو املخططات والبنى املعرفية التي تت�سم 

بها حي������اة الرا�سد. اإن الطف������ل يتعلم خالل 

ه������ذه الفرتة عن طري������ق التفاعل املبا�رص مع 

املحيط، ولغته تكون حمدودة جداً يف الق�سم 

عظم منها. الأ

وتت�سف ه������ذه املرحلة بالتفكري املتمركز 

حول الذات: فكل م������ا يدركه الطفل ويفعله 

يدور ح������ول نف�سه وحاجات������ه. كل �سيء اإما 

اأن يك������ون ملكاً ل������ه، اأو مرتبطاً ب������ه ارتباطاً 

مبا�رصاً.

وه������و ل يعرف العامَل ب�سورة م�ستقلة عن 

أّن الطفل يرى العامل على هيئة  نف�سه. كم������ا ا

�سورة غري مرتابطة تظهر وتختفي. وحني ل 

يرى الطفل �سيئاً ما، فاإّن هذا ال�سيء يتوقف 

عن الوجود بالن�سب������ة اإليه. مثال ذلك: حني 

تختفي لعبة من اأمامه فاإنه ل يبحث عنها.

كما تت�سف بالتقليد:

�سه������ر القليلة  والتقلي������د يظهر خالل الأ

وىل من احلي������اة. ففي البداي������ة ي�ستطيع  الأ

الطف������ل اأن يكرر حركات������ه فقط. وفيما بعد 

أو  ي�ستطي������ع اأن يقلد منوذجاً م������ن ال�سغار ا

الكبار.

ب- مرحل���ة ما قبل العملي���ات )من �-� 

اأو � �سنوات(

وه������ذه تنق�س������م بدوره������ا اإىل مرحلتني 

فرعيتني هما:

�- التفك���ري ال�ساب���ق للمفاهيم )من �-� 

�سنوات(.

وخالل ه������ذه املرحل������ة الفرعية حتدث 

أ�سكال م������ن النمو وه������ي: منو الفكر  ثالث������ة ا

الرمزي، واكت�ساب اللغ������ة، واكت�ساب املنطق 

النتقايل.

اإن الفكر الرمزي يتطّور عن قدرة الطفل 

املبكرة على التقليد. فالطفل مثاًل قد يتذكر 

آه يف حديقة احليوان ب�سكله،  القرد ال������ذي را

و�سوت������ه، وحركاته. وميث������ل ذلك من خالل 

تقلي������ده. وقد يك������ون بع�س الفك������ر الرمزي 

مرتبط������اً باللغة، ولكن اللغ������ة يف هذا ال�سن 

أنها تتطور  دنى، على ا ما تزال يف حّده������ا الأ

بتقليد الكبار.

أو الدرامي،  أي�ساً اللعب الرمزي ا هناك ا

أنه �سخ�س  وهنا ي�ستطي������ع الطفل اأن يّدعي ا

أنه  ما غري �سخ�س������ه، وي�ستطي������ع اأن يّدعي ا

أّن اللعبة والع�سا  أو ا ي�سن������ع كعكة يف الرمل، ا

هما طبل وم�رصب.. وه������ذا اللعب الرمزي 

�������رصوري لنمو الطفل العاطف������ي، مثلما هو 

ه������ام لنموه الفكري. فهو ي�ستطيع من خالل 

أّنه يفوز،  أنه ي�سيط������ر، وا اللع������ب اأن يّدع������ي ا

حباط وعدم التكّيف  وبذلك يتخلّ�س من الإ

الذي يواجهه يف احلياة الواقعية.
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اأما منطق هذه الفرتة، فهو منطق انتقايل، 

أّويل للمفهوم،  أ الطفل في������ه بت�سكي������ل ا يب������دا

�سياء اإىل فئات معينة 
وي�������رصع يف ت�سنيف الأ

أنه يرتكب عدداً من  ب�سبب من ت�سابهها، اإل ا

خط������اء، فجميع الرجال هم »بابا« وجميع  الأ

الن�ساء هن »ماما«..

�- الفكر احلد�سي )من �-� �سنوات(:

ي�ستم������ر مترك������ز الطفل ح������ول ذاته يف 

ه������ذه الف������رتة، ويتجل������ى ذل������ك يف مظاهر 

ثالث������ة: التكرار، ومناجاة ال������ذات، واملناجاة 

اجلماعية.

فالطف������ل يعيد اأقوالً �سمعها من �سخ�س 

أو يعيد اأقواله نف�سه، وحني يكون وحيداً  ما، ا

يقيم حواراً مع نف�سه، فيذكر ما يريد عمله، 

وكيف �سيعمله. وق������د يجتمع طفالن، ولكن 

كاًل منهما يتح������ّدث اإىل نف�سه دون اأن يوؤدي 

أّنه يحاول  ذلك اإىل الت�سال بينهم������ا. على ا

خرين اأحيان������اً كي يجذب  احلدي������ث م������ع الآ

اهتمامه������م وينق������ل اإليهم �سيئاً م������ا. اإ�سافة 

�سياء  اإىل ذلك يتق������ّدم الطفل يف ت�سنيف الأ

اإىل فئات )�سيارات، بي������وت، اأطفال،.. اإلخ( 

من خ������الل تفاعله مع املحي������ط. كما تتكون 

�سي������اء دون القدرة على  لديه فك������رة بقاء الأ

التعاك�سية: فقطعة املعجون ت�سبح )اأكرب( اإذا 

مددناها يف الطول، وت�سغر اإذا كّورناها على 

زهار ت�سبح كثرية اإذا فتحناها  �سكل كرة، والأ

على م�ساحة وا�سعة، وتقل اإذا �سممناها على 

م�ساحة �سغرية، اأو يف باقة.

طفال يتعلمون العد يف  أّن الأ فمن الوا�سح ا

عداد  أداء عمليات مع الأ أّن ا وق������ت مبكر، اإل ا

يتطلب قدراً اأكرب من الفهم، وهكذا فاإّنهم ل 

ي�ستطيعون الت�رصُّف ب�سورة منطقية كاملة. 

هل واملربني ب�سورة  وهذا ما يجب عل������ى الأ

عامة اأن ياأخ������ذوه باحل�سبان، حني يتعاملون 

طفال. مع الأ

ج�- مرحلة العمليات املح�سو�سة )من �-

�� اأو �� �سنة(:

يف ه������ذه املرحلة يطور الطف������ل القدرة 

على عك�س العملي������ات، ويتمكن من مفاهيم 

البقاء، والرتتيب، والت�سنيف، وعدد اآخر من 

املفاهيم العددية والجتماعية والعلمية. على 

اأن العملي������ات الفكرية تتعامل يف هذه الفرتة 

م������ع اأح������داث حقيقية، مالحظ������ة، ي�ستطيع 

الطفل اأن يراها ويت�رصف بها مادياً.

د- مرحلة العملي���ات املجّردة )من �� اأو 

�� اإىل �� اأو �� �سنة(:

خالل هذه املرحلة النهائية، تكتمل املقدرة 

أو املنطقي. اإن الطفل  على التفك������ري املجرد ا

ي�ستطيع اأخ������رياً اأن يفكر ويح������ل امل�سكالت 
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عل������ى م�ستوى رمزي كلي������اً، دون الرجوع اإىل 

أّن  التفا�سي������ل املح�سو�س������ة. وي������رى بياجيه ا

التفكري يكون يف نهاية هذه املرحلة منطقياً 

كما هو عن������د الرا�سدين. وميكن ا�ستخدامه 

ن�سان طوال  حلل امل�سكالت التي تواج������ه الإ

قل. أو بع�سها على الأ حياته ا

خام�سًا: الفروق الفردية:

ما قبل املدر�سة:

ت�سبح الفروق الفردية خالل �سنوات ما 

قب������ل املدر�سة اأكرث و�سوح������اً مما كانت عليه 

ع. طفال الر�سَّ خالل فرتة الأ

وعلى الرغم من اأن للذكاء جانباً وراثياً، 

فهن������اك خالف ح������ول حتديد م������دى اإ�سهام 

الوراث������ة يف الفروق يف حا�س������ل الذكاء بني 

فراد واجلماعات. الأ

وخ������الل الطفولة الباك������رة توجد فروق 

ذات دللة اإح�سائي������ة بني ال�سبيان والبنات 

يف قيا�س������ات القدرة العقلي������ة. والفروق يف 

ال�سخ�سي������ة بارزة اأكرث. وتب������دو الفروق بني 

�سلوب املعريف،  بع�س ال�سبيان والبنات يف الأ

و�سلوك اللعب، والعدوانية.

وهذه الفروق ميكن اأن تُعزى اإىل تفاعل 

�رصاط الجتماعي. وهناك  بنية اجل�سم مع الإ

�رصة لهم������ا دللة خا�سة  مظهران لبني������ة الأ

بالن�سب������ة للفروق الفردية يف م�ستوى ما قبل 

ب.  املدر�سة، وهما ترتيب الولدة، وغياب الأ

طفال الذين يولدون اأولً  فغالب������اً ما يُبدي الأ

جناز عاٍل، وحاجة عالية للتفوق. منوذجاً لإ

ولك������ن هذا النموذج يتوّقف على عوامل مثل 

�سقاء. ول  اجلن�������س، وامل�سافة الزمنية بني الأ

ن يكون عاماًل مر�سياً  ب لأ يحتاج غي������اب الأ

آثاره على اأمور  طفال وتتوق������ف ا بالن�سبة لالأ

�رصة  م، والدعم الذي تقدمه الأ ك�سخ�سية الأ

واملجتمع لرعاية الطف������ل. وخالل الطفولة 

الباكرة ميكن اأن تالحظ الفروق يف الطبقة 

أ�ساليب  الجتماعية والثقافية يف اللغة ويف ا

التعزيز وممار�سات رعاية الطفل.

يف �سنوات املدر�سة:

تظه������ر الف������روق الفردي������ة يف التح�سيل 

طفال اإىل املدر�سة.  املدر�سي لدى دخ������ول الأ

ول تعود هذه الفروق اإىل ذكاء الطفل بل اإىل 

دافعه للتح�سيل، وم�ستوى طموحه، وخلفيته 

الجتماعية القت�سادية.

ويف املدر�س������ة البتدائية تك������ون الفروق 

�ساليب  اجلن�سية جلية يف التح�سيل، ويف الأ

املعرفي������ة، ولكنه������ا لي�ست ب������ارزة وثابتة كما 

طفال  �ستك������ون يف املدر�س������ة الثانوي������ة.  والأ

أو كاإناث  يتعلم������ون كيف يت�رصفون كذك������ور ا

آبائه������م ومعلميهم،  ع������ن طري������ق مالحظ������ة ا

خرين يف املجتمع، والنا�س يف  والرا�سدين الآ

ال�سينما والتلفزيون.

�رصة اأن توؤثر يف التح�سيل  وميكن لبنية الأ
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اإح������دى  وتفرت�������س  والتكي������ف.  الدرا�س������ي 

ال������ذكاء والتح�سيل يتنا�سبان  اأن  النظريات 

�رصة. وهذه النظرية تف�رص  عك�ساً مع حجم الأ

الفروق يف التح�سيل بامل�ستوى الجتماعي- 

بوين  القت�سادي، وترتيب الولدة، ومعي�سة الأ

م.  معاً، وعمل الأ

آثار  وميك������ن اأن يك������ون له������ذه العوام������ل ا

أو �سلبية على الطفل. ويتوقف ذلك  اإيجابية ا

�رصة. م وا�ستقرار الأ على موقف الأ

يف مرحلة املراهقة:

وعلى الرغم من وجود فروق يف القدرات 

العقلي������ة يف املراهقة، ف������اإن هذا يختلط مع 

الفروق يف الهتمامات بحيث ي�سعب حتديد 

هذه الفروق فيما يتعلق ب�سري النمو العقلي.

وتنعك�س الف������روق اجلن�سية يف املراهقة 

يف نتائ������ج بح������وث مث������ل تف������وق الفتيات يف 

القدرة اللغوية، وتف������وق الفتيان يف املهمات 

التقني������ة وامليكانيكية. وعل������ى الرغم من اأن 

أبرع منهم،  أو ا الفتيات بارعات مثل الفتيان ا

ول يختلف������ن عنهم يف القابليات املهنية، فاإن 

أك������رث حتديداً من  الفتي������ات يدخلن جمالت ا

الفتي������ان. ويالح������ظ اأن الفتي������ات اأكرث وعياً 

للذات، ولديهن تقدي������ر ذاتي اأقل مما يفعل 

رجح اإىل املواقف  الفتيان، ومردُّ ذلك على الأ

الثقافية اإزاء الن�ساء.

ت���رب���وي لعمل  ت��ط��ب��ي��ق  ����س���اد����س���ًا: 

بياجيه:

طفال يحتاج������ون اإىل التفاعل  مبا اأن الأ

احلي الن�سط م������ع حميطهم. وهم يحتاجون 

اإىل اأن يلم�س������وا ويح�س������وا ويتذوق������وا ويروا 

�سياء من اأجل  وي�سموا وي�سمعوا ويعاجلوا الأ

اأن يتعلموا، فاإن الدرو�س ال�سفوية وحدها ل 

ت������وؤدي اإىل الفهم، ونحن ل ن�ستطيع اأن نخرب 

الطفل �سيئاً ما ونتوقع منه اأن يفهمه. لذلك 

كان على املعلم اأن ي�ساعد الطفل على اختبار 

ما جتري مناق�سته، واأن ي�سمح له مبعاجلته 

أي�ساً. وبدلً من التعليم املبا�رص، على املعلم  ا

آمناً، واأن  اأن يوف������ر حميط������اً منا�سباً ممتع������اً ا

يعطي الطفل حرية احلركة والختيار �سمن 

هذا املحيط. وهذا �������رصوري جداً من اأجل 

حدوث التعلم.

اأدب  ت��ط��ب��ي��ق يف جم����ال  ����س���اب���ع���ًا: 

طفال: االأ

نتاج  اإذا كان م������ن ال�������رصوري اأن يتفق الإ

طفال م������ع درجة منوهم  دب������ي املوّجه لالأ الأ

النف�س������ي، ف������اإن اللغة التي يكت������ب بها يجب 

اأن تتفق بدورها م������ع درجة منوهم اللغوي. 

أن������واع التعبري، ولكنها لي�ست  واللغة نوع من ا

الو�سيلة الوحيدة لذلك. ومن و�سائل التعبري 
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املعروف������ة: الغن������اء، والرق�������س، واملو�سيقى، 

والر�سم، واللغة.

وكلم������ة لغة تطلق عل������ى التعبري ال�سفوي 

بال������كالم، والتعب������ري التحري������ري بالكتاب������ة. 

وميكنن������ا اأن نق�ّسم النمو اللغ������وي، من هذه 

الزاوية اإىل مراحل:

اأ- مرحل���ة ما قبل القراءة والكتابة )من 

�-� �سنوات(:

وفيه������ا ميي������ل الطف������ل اإىل الق�س�������س 

اخلرافية، واإىل ق�س�س احليوانات والطيور، 

ومن الطبيعي اأن تقدم من خالل الكالم بلغة 

يفهمه������ا العقل ب�سهول������ة. واإذا مل تطبع هذه 

الق�س�س يف كتاب، فاإنها ميكن اأن تطبع يف 

أ�سطوانة، واإذا كان الكت������اب ت�ساحبه �سور  ا

�سطوانة ميكن اأن  ور�س������وم م�سّوقة، ف������اإن الأ

ت�ساحبها موؤثرات مو�سيقية وغنائية و�سوتية 

�سطوانة ت�ستطيع ا�ستغالل نربات  منا�سبة. فالأ

ال�سوت ودرجاته، وتقليد اأ�سوات احليوانات 

والطي������ور. واإذا كان �سم������اع الطف������ل للق�سة 

ع������ن طريق الراوي ي�ستث������ري خياله، فيتخيل 

احليوانات وهي تتكلم، فاإن �سماعه لها على 

�سطوانة وهي تتكلم نربات �سوتها  �سفحة الأ

املتمي������زة يعطي������ه متعة كبرية.وم������ع كل ذلك 

�سطوانة كتاب م�سور  ميكن اأن ي�ساح������ب الأ

يتيح للطفل اأن يرى ال�سور والر�سوم املنا�سبة 

أثن������اء �سماع الق�سة وميكن ا�ستخدام و�سيط  ا

أو ثالث كالتلفزيون الذي  ذاعة، ا ثاٍن مث������ل الإ

يجمع بني ال�س������وت وال�سورة، بغري احلاجة 

أو رابع كامل�رصح، اأو خام�س  اإىل كتاب م�سور، ا

كفيلم �سينمائي.

أي�ساً.  أنه ميكن ا�ستخ������دام الر�سم ا على ا

يف كت������ب مطبوع������ة حتكي الق�س������ة بالر�سم 

وحده، اأو مع بع�س الكلمات املكتوبة بحرف 

كبري وا�سح.

ب- مرحلة القراءة والكتابة املبكرة )�-� 

�سنوات(:

أ فيها الطفل يف  وهي املرحلة الت������ي يبدا

تعلم الق������راءة والكتابة، وهي تقابل ال�سفني 

ول والثاين م������ن املرحلة البتدائية، وفيها  الأ

تك������ون مقدرة الطفل على فهم اللغة املكتوبة 

حم������دودة. وميكن يف هذه املرحلة، ا�ستخدام 

�س������ارة اإليها يف  �سالي������ب التي �سبق������ت الإ الأ

مرحلة ما قب������ل الكتابة، م������ع اإ�سافة بع�س 

أو بع�س العبارات  الكلمات للكتب امل�سورة، ا

لتعوده على القراءة والكتابة.

ج����- مرحل���ة الكتاب���ة الو�سطي���ة )�-�0 

�سنوات(:

وهي تقابل ال�سف������ني الثالث والرابع يف 

املرحلة البتدائية.

وميك������ن اأن ت�س������ري الكتابة فيه������ا ب�سورة 

متوازية مع ال������كالم ال�سفوي، على اأن تكون 
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العب������ارات ب�سيط������ة �سهل������ة، مكتوب������ة بخط 

وا�سح.

د- مرحل���ة الق���راءة والكتاب���ة املتقدم���ة 

:)��-�0(

وهي تقابل ال�سفني اخلام�س وال�ساد�س 

من املرحلة البتدائي������ة، وفيها يكون الطفل 

ق������د قطع مرحلة كبرية يف طريق تعلم اللغة، 

وات�سع قامو�سه اللغوي كثرياً.

ه�- مرحل���ة القراءة والكتاب���ة النا�سجة 

:)�0-��(

عدادية وما بعدها  وهي تقابل املرحلة الإ

ويك������ون الطفل فيها قد ب������داأ ميتلك القدرة 

على فهم اللغ������ة املجردة اإ�ساف������ة اإىل اللغة 

املح�سو�س������ة وتوؤخ������ذ يف احل�سبان املالحظة 

التالية:

هذه املراحل متداخلة، وتختلف باختالف 

البيئات واملجتمع������ات، ودرجة التقدم فيها. 

طفال من  أث������ر مبا بني الأ أنها تتا اإ�سافة اإىل ا

فروق فردية.

ثامنًا: درا�سات الحقة:

�- قام بورتون هوايت: 

�ستاذ بجامعة هارف������رد بدرا�سة حول  الأ

كيفية زي������ادة �رصع������ة التعلم ل������دى الطفل. 

وق������د وج������د اأن هناك عالقة ب������ني املثريات 

املوج������ودة يف بيئة الطف������ل الر�سيع و�رصعة 

مكان اإنقا�س زمن  تعلمه. وتو�سل اإىل اأن بالإ

التعلم عن طريق اإثراء هذه البيئة باملثريات 

املنا�سب������ة، مثل و�سع �رصا�سف واأغطية ملونة 

ومزخرفة بر�سومات خمتلفة يف �رصير الطفل، 

وتعليق بع�������س اللعب امللونة عل������ى ال�رصير، 

وجتهيز الغرفة باأثاث بهيج ي�ستطيع الطفل 

اأن يراه وه������و يف �رصيره. وي������رى هوايت يف 

�سوء نتائج درا�سته اأن الطفل الر�سيع يتعلم 

�سياء املعلقة ف������وق ال�رصير  الو�س������ول اإىل الأ

يف اأقل م������ن ن�سف الوقت ال������ذي ي�ستغرقه 

طف������ال الر�سع الذين يعي�سون  اأقرانه من الأ

يف بيئات فقرية باملثريات. ويعترب هوايت اأن 

ه������ذه القدرة عالمة بارزة للنمو العقلي لدى 

الطفل الر�سيع.

 »B. Bloom 2- ق���ام »بنجام���ني بل���وم

أ�ستاذ الرتبية بجامعة �سيكاغو بفح�س األف  ا

درا�س������ة من الدرا�سات الت������ي اهتمت بقيا�س 

طفال وجمع اإح�سائية هامة يف كتابه  منو الأ

ن�سانية«. »ال�ستقرار والتغري يف ال�سمات الإ

وق������د بنّي اأهمية اخل������ربة والنمو املعريف 

يف �سن������وات الطفولة املبكرة بقوله: ».. حني 

نتحدث بلغ������ة م�ستوى الذكاء املقي�س يف �سن 

ال�سابع������ة ع�������رصة ميكننا اأن نق������ول: اإن %20 

وىل  قل يتكون خ������الل ال�سنة الأ من������ه على الأ

من العم������ر، و)50%( منه يتكون حتى حوايل 

ال�سنة الرابع������ة، و)80%( من������ه حتى حوايل 
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ال�سن������ة الثامن������ة، و)92%( منه حت������ى ال�سنة 

الثالثة ع�رصة«.

�- ا�ستنادًا اإىل عدد من الدرا�سات تبني اأن 

الو�سط الجتماع������ي- القت�سادي- الثقايف 

�������رصة يوؤث������ر، ل يف التن�سئ������ة الجتماعية  لالأ

طف������ال فح�س������ب، بل يف منوه������م العقلي  لالأ

أي�س������اً. فقد ات�س������ح اأن هن������اك توازياً بني  ا

طفال وامل�ستوى  نتائج اختبارات ال������ذكاء لالأ

�رصهم. وركز بع�س  الجتماعي- القت�سادي لأ

هوؤلء العلماء يف حتليلهم لهذه النتائج على 

أ�ساليب  اأهمي������ة تعلم اللغة يف منو ال������ذكاء وا

أيهم يوؤدى عن  التفك������ري فمعظم التفكري يف را

طريق الكلمات.

ومن ه������وؤلء العلم������اء »برن�ستاين« الذي 

اأج������رى جتارب������ه يف اإجنلرتا ع������ام )1968(. 

وقد بينت جتارب������ه هذه اأن الثقافة الفرعية 

و�ساط الجتماعية املتعددة �سمن  )ثقافة الأ

أ�ساليب  فراده������ا ا الدولة الواح������دة( تنقل لأ

أ�ساليب خمتلفة  خمتلفة يف احلديث، وبالتايل ا

يف التفكري.

لق������د اأجرى برن�ستاي������ن جتاربه يف لندن 

على �سبي������ة ينتم������ون اإىل الطبقتني العاملة 

واملي�سورة. ووج������د اأن ثقافة الطبقة العاملة 

أ�سلوباً خا�س������اً يف احلديث يتميز  تت�سم������ن ا

بطبيعته ال�سيق������ة اإىل حد بعيد. اإن اجلمل 

�سلوب ق�س������رية، واجلمل املتعلقة  يف هذا الأ

باجلم������ل الرئي�سي������ة حم������دودة، واأخ������رياً اإن 

احلركات اجل�سمي������ة ت�ستعمل ب�سورة �سائعة 

أو بدل الكالم. للتعبري اإىل جانب الكالم ا

وي�سم������ي برن�ستاين ه������ذه اللغة الب�سيطة 

من حيث الرتكيب »اللغ������ة املحدودة«. ويرى 

فراد الذين ين�سوؤون على ا�ستخدام هذه  اأن الأ

اللغة ين�سوؤون بالت������ايل على التفكري بطريقة 

ب�سيطة، على الرغم من اأن القدرات الفكرية 

الفطرية لق�سم منهم توؤهلهم اإىل تفكري اأكرث 

تعقيداً.

اأما يف الثقافة الفرعية للطبقة املي�سورة 

آبائهم  طفال ي�سمع������ون حديث ا املثقف������ة، فالأ

الذي������ن يولون اأهمية ك������ربى للتعبري ال�سفوي 

أنهم  أبنائه������م.  ومبا ا أ�سئلة ا جاب������ة ع������ن ا ولالإ

يالق������ون الت�سجي������ع ويح�سل������ون على جزاء 

آبائهم، وهذه اللغة  منا�سب، فهم يقلدون لغة ا

اأكرث تعقيداً. فاجلم������ل فيها طويلة يت�سمن 

بنيانها جماًل رئي�سية، وجماًل تابعة، وعدداً 

من ال�سفات املخت������ارة بلباقة، مع ا�ستعمال 

�سماء املجردة. كما  وا�سع ل�سمري الغائب ولالأ

اأن احل������ركات اجل�سمية ت�سغل مكاناً اأقل يف 

فكار. التعبري عن الأ

وي�سم������ى برن�ستاي������ن هذه اللغ������ة »اللغة 

أنها تقّدم للذين ي�ستخدمونها  املتقنة« ويرى ا

اإمكانية التفكري ب�سورة اأكرث تعقيداً وجتريداً 

مما تعطيه اللغة املحدودة.
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وحني اأعطى برن�ستاين رائز ذكاء لفظي، 

واآخر غري لفظ������ي، جلماعتني من الطبقتني 

العامل������ة واملي�سورة، كان الف������رق يف حا�سل 

ال������ذكاء ب������ني اجلماعت������ني )8-10 درجات( 

بال�ستناد اإىل الرائز غري اللفظي، و)24-23 

درج������ة( بال�ستناد اإىل الرائز اللفظي، اأي ما 

يزيد على ال�سعف. وينتج عن ذلك اأمران:

أبناء الطبقة املي�سورة يكت�سبون،  ول: اأن ا الأ

دوار املرتبط������ة بالطبق������ة  خ������الل تعل������م الأ

أداء العمليات  أك������رب يف ا الجتماعية، �سهولة ا

الفكرية ال�رصوري������ة للنجاح يف روائز الذكاء 

ول �سيما اللفظية منها.

أنه قد يكون هن������اك عدد من  والث������اين: ا

أبناء الطبقة العامل������ة يتمتعون بقدرة عالية  ا

نهم تعلموا  فطرية ولكن هذه القدرة مل تنم لأ

أ�سلوباً حمدوداً للحديث  يف ثقافتهم الفرعية ا

دوات الفكري������ة  مل ي�ستط������ع تزويده������م ب������الأ

ال�رصوري������ة. فه������ل يعني ذلك توق������ف النمو 

فراد نهائي������اً؟ اإن الو�سع  الفك������ري لهوؤلء الأ

احل������ايل للدرا�س������ات النف�سي������ة ل ي�سمح لنا 

جابة عن ذلك. بالإ

ما يهم هو اأن توؤخذ الظروف الجتماعية 

طف������ال باحل�سبان يف املج������الت الثقافية  لالأ

طفال، وذلك  كلها، ومنها الرتبي������ة، واأدب الأ

اإ�سافة اإىل حاجات النمو النف�سي.

�- اأث���ر التلفزي���ون يف ال�سلوك العدواين 

والغريي:

طف������ال مب�ساهدة التلفزيون منذ  أ الأ يبدا

ال�سن������ة والن�س������ف اإىل ال�سنتني م������ن العمر، 

وتتزايد تدريجياً مدة م�ساهدتهم اإىل معدل 

)3-4( �ساعات يومياً خالل �سنوات املدر�سة 

البتدائية.

واأطف������ال ما قبل املدر�س������ة قابلون للتاأثر 

بالتلفزي������ون ب�سكل خا�������س. فهم على درجة 

كافي������ة من النمو لمتالك القدرة، وامليل اإىل 

خرين. ولكنهم  أنف�سهم على منوذج الآ ت�سكيل ا

على درجة كبرية من ال�سغر للحكم ال�سديد 

على ما يقلدون. وقد تبني على �سبيل املثال 

أ�سخا�س  طف������ال ينزعون اإىل اعتب������ار ا اأن الأ

أو ي�سبهون  أنا�ساً حقيقي������ني ا التلفزي������ون اإما ا

قل. ول يتعرفون  النا�س احلقيقي������ني على الأ

عل������ى الختالف������ات ب������ني احلي������اة الواقعية 

واحلياة كما تُ�سور عل������ى ال�سا�سة حتى �سن 

الطفول������ة املتاأخرة اأو حتى املراهقة. ولذلك 

ف������اإن النمذجة على منوال م������ا يُ�ساهد على 

أ دون متييز  �س������وا أو لالأ ف�سل ا التلفزي������ون لالأ

طفال. وهو احتمال  يرجح اأن يحدث لدى الأ

أثار قلق������اً كبرياً لدى اجلمه������ور حول اأمور  ا

أث������ري املمكن للعنف املتلف������ز يف ال�سلوك  كالتا

العدواين.

ثار تتوقف  ويقرتح اأحياناً اأن مثل هذه الآ
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طفال الذين  على ا�ستعداد الطفل: اأي اإن الأ

يتاأثرون باجتاه العدوان عن طريق م�ساهدة 

التلفزي������ون كان������وا عدوانيني من������ذ البداية. 

أ�سا�ساً له������ذا العتقاد.  ويب������دو اأن هن������اك ا

طفال الذين هم عل������ى درجة عالية من  فالأ

العدواني������ة بوجه عام يب������دون زيادة اأكرث يف 

ال�سل������وك العدواين عق������ب النمذجة املتلفزة 

طف������ال الذين هم على  للع������دوان اأكرث من الأ

درجة متدنية من العدوان ومع ذلك فاإن هذه 

النتائج ل تربئ التاأثري املمكن للتلفزيون.

أثر التلفزيون ه������ذا يعود، على ما  ن ا ولأ

طف������ال املقلد، فاإنه تبعاً  يبدو، اإىل �سلوك الأ

لذلك ميكن ت�سميم برامج لت�سجيع الغريية 

والع������دوان على حد �سواء. ويف الواقع يوجد 

طفال يدخلون مناذج  دليل كبري عل������ى اأن الأ

لل�سفق������ة و�سب������ط النف�س الت������ي يرونها يف 

التلفزيون كما يدخل������ون النماذج العدوانية. 

فقد وِجَد على �سبيل املثال، اأن اأطفال ريا�س 

طف������ال الذين �ساهدوا مقاط������ع من فيلم  الأ

)عر�س مناذج غريية(، عملوا بثبات اأكرث يف 

مهمات متعددة، واأظه������روا �سلوك م�ساعدة 

وم�ساركة اأكرب.

اإن ما انطوت عليه هذه الدرا�سات حول 

ال�سل������وك العدواين والغريي يب������دو وا�سحاً. 

فالتلفزيون ميك������ن اأن ميار�س تاأثرياً قوياً يف 

آثار النمذجة، وبخا�سة  طفال م������ن خالل ا الأ

خالل �سن������وات مرحل������ة ما قب������ل املدر�سة. 

ولذل������ك يتعني عل������ى �سناع������ة التلفزيون اأن 

أنواع الربامج التي تُعدها  متار�س احلذر من ا

باء اأن ميار�سوا امل�سوؤولية  طفال، وعلى الآ لالأ

�������رصاف على ما ي�ساه������د اأطفالهم من  يف الإ

الربام������ج. وه������ذا ينطبق بالتاأكي������د على كل 

الربامج الثقافية وفيها القراءة.
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هناك ثم������ة تعالق جم������ايل الزب يف حياتنا �لطبيعية, ب������ن ج�صد �أ�صغر 

أك������ر متمثل بالكونية, ومن نافل �لقول, عديدة هي  ن�صان, وج�صد � متمثل باالإ

�صار�ت و�لتحوالت �جلارية متطابقة غري  أ�صكال �لعالقة بينهما, و�أن �صائر �الإ �

متناف������رة, رغم بروز ثمة ظو�هر �صدية يف �لفعل �حلركي, تبدو لنا حيناً غري 

أد�ء ج�صدي, يف�صح عن حالة تعبريية ما. أنها تبقى فعل � من�صجمة, بيد �

�صار�ت �ملنبعثة من عمق �ملخيلة,  أد�ة تعبري عن �الإ � )thecorps( إن �جل�صد�

باحث وناقد �سوري.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁❁
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الوعي اجل�سدي

�سارات اجلمالية يف طقو�ص اخلال�ص اجل�سدي« »الإ

منري احلافظ
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داء احلركي, وقائع تعرب  واملتج�سدة بفعل الأ

عن رغبات وانفعالت واأفكار, وهنا يح�سل 

التطابق ب������ن جت�سيد )somatise(  مرئي 
أداء اجل�سد, وغ������ر مرئي عن  ع������ن طري������ق ا

طريق روؤى املخيلة.

نتيج������ة  جماعي������اً  ال������ذات  وع������ي  كان 

»ال�ستجابات النفعالية« للج�سد, وال�ستجابة 

أ�سبه ما  فعل مرموز ينعك�س عن املخيلة, وهو ا

ن�سان  يكون باللغة الظاهرية ال�سائدة عند الإ

أنها  القدمي, وميكننا ح�ساب ال�ستجابة, على ا

منط ثق������ايف حمدود يف حميط بيئي وتقاليد 

بدائية, ونكون بذلك اأقرب اإىل ما ذهب  اإليه 

»مارتن هيدغر« )1889-1976(م يف موؤلفه 

»الوج������ود والزمان« قوله:»املعي������ة الوجودية 

خر«.    القائمة بن الذات والآ

ن�س������ان تفكيك رابطه اجل�سدي  حاول الإ

أنا�سياً بن الذات  مع الطبيعة, وخلق تعالقاً ا

خ������ر وفق تقالي������د ثقافي������ة, ل حتكمها  والآ

املعطي������ات  واإمن������ا  الطبيعي������ة,  املعطي������ات 

الذهنية »املُعقلنة« الت������ي ي�سوغها التخييل 

دب������ي  والأ الفن������ي   )imagineation(
�سط������وري والدين������ي والريا�س������ي.. اإلخ, 

والأ

وحتويل الوعي اجلمع������ي اإىل وعي فرداين, 

نتيجة ال�ستجابات النفعالية للعقل, وجعل 

�س������ارة الظاهرة للج�س������د, لغة رمزية  لغة الإ

باطني������ة للتذه������ن املنفتح عل������ى ف�ساءات 

ن�س������ان احلداثي،  املخيل������ة املن�رصحة عند الإ

مر ال������ذي زجه  غ������رب املرتب������ط بالبيئ������ة، الأ

يف م�سط������رب وا�سع من  ال�سع������ور ب�»املعية 

الذهني������ة« وانفالت������ه م������ن ال�ستغ������راق يف 

رادته  م�رصوطي������ة الوجود امل������ادي املُ�ستِلب لإ

وتاأمالته ولذائ������ذ �رصحانه و�سطط اأحالمه، 

وانغما�س������ه يف كينونة ذات������ه الب�رصية، ل يف 

كينون������ة الذات الوجودي������ة للطبيعة، وح�سَب 

خر، خال�س  يغال يف كينونة املركب الآ اأن الإ

أنه م�سى  ر�ساين، غري ا ج�سدي من التعالق الأ

أ�سد تعقيداً، وانخرط يف  متنا�سجاً مع مركب ا

جتربة م�رصوطة بقيم )volluses( عقالنية 

مفتوحة على عامل ل يعرف معنًى للمحدودية 

التذهيني������ة، فبدل اخلال�س م������ن احلتمية 

الطبيعي������ة اأخ�سعه حتت مرته������ن احلتمية 

الروحي������ة املحكوم������ة بتقالي������د القيم، وعلى 

أ�سه������ا القيم ذات القدا�س������ة العالية، واأظن  را

 )bodysalvation( اأن اخلال�س اجل�سدي

ن ي�سوغ  من املرتهن الطبيعي، حدَّ بالوعي لأ

منظوم������ات اأخالقية ا�ستن������دت اإىل »املثال« 

)ideal( الرفيع.
الوع������ي   )axiomes( ماأ�س�������س  لق������د 

نا�سي، مُلّي������ة من املواري������ث، تعاقبت على  الأ

�سناع������ة تاريخها اأجيال عدي������دة، وارتهنت 

حكامها ب�»معية انفعالية عقدية« ور�سخت  لأ

حت������ت م�سوؤوليات فردي������ة واجتماعية، ذلك 
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أو الأخالقيات مبعايري  لت�س������اف القيم ا

وجداني������ة، خا�سة يف العقيدة، وال�سوؤال 

القم������ني بالطرح، اإذا ما مّت اقرتان العلم 

احلديث مبا اأجنز من تقدم »تكنولوجي« 

خالقية والوجدانية  فما هي امل�سوؤولية الأ

ن�سان من حيث هو بنية ج�سدية؟  اإزاء الإ

اإذا كان اجل�س������د عب������داً للطبيعة فيما 

زمان الوح�سية والبدائية،  م�سى من الأ

فما الذي حلَّ به ما بعد ع�رص النه�سة 

لته وموؤدجله  أمل يك������ن عبداً لآ والتنوير؟ ا

ومعتقداته وثقافاته ومدنياته..؟ احلق، 

أ�سكال  ما ب������رح يتعر�س ج�سده ل�ست������ى ا

ال�ستالب والقتل.

ب������وي »الذكوري« على  اإبان النقالب الأ

أ�سطورة  نوث������ي« �سقطت ا مومي »الأ العهد الأ

زيل  اجل�سد امل�سوؤول عن عملية التخ�سيب الأ

أ�سطورة  يف فل�سفة الوجود، وحلَت بدلً عنها ا

������ب نف�سه م�س������وؤولً عن  العق������ل، ال������ذي ن�سَّ

مقدرات احلياة، بو�سف������ه امل�رصعن الوحيد 

حلق التملك، ولعل الحتفاء بالعقل، قد اأتى 

من ق������درة الروح على جت������اوز قدرة اجل�سد 

أ�سطورة البدء املقد�س، الذي  الفاين، وظهور ا

أنها جمرد ج�سد مدن�س يف  نوث������ة، ا راأى يف الأ

بنائه، واأن الذكورة روح مقد�سة يف خوا�سها، 

 
ّ
فاأ�سف������ر ه������ذا الت�سني������ف عن خل������ق عاملي

ألوان  ال�سالل������ة واحلكمة، وم������ا تالهما من ا

أ�سعرت ال�رصاع املحموم بينهما. ا

البح������وث يف رموز املوؤ�سط������ر الفردو�سي 

دبي������ة القدمية،  ال������ذي ورد يف املواري������ث الأ

الفردو�������س )ال�سومري، البابل������ي، التوراتي، 

غريقي، املارك�س������ي، الفرويدي...( جُتمع  الإ

على اأن اجل�سد، هو املحور الناظم للخطاب 

أو الدين������ي، وبالتحديد الرغبة  �سط������وري ا الأ

»الطعام« واجلن�������س »امل�ساجعة« ومل تتطرق 

أو التف�سريات اإىل الروح وت�ساكلها  هذه الروؤى ا

مع حرك������ة الوجود، بو�سفه������ا جملة قوانني 

قيمي������ة حتدد حقائق قيمي������ة جمالية للخلق 

الكوين، واأظهرت الدرا�س������ات التحليلية، اأن 
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الوعي العقالين لقيمة الروح وخالق الوجود، 

أن������ه كان وعياً ما حتت  ج������اءا متاأخرين، اإل ا

أ�سطورية  �سطورة، وظل متعالقاً مع ثقافة ا الأ

حمَكم������ة، لكن، يتجاذبها عام������ل التحرر من 

�سطوري البدائي والوعي  منزلقات الوعي الأ

التوحي������دي، وتارة نرى روؤى تن�سف الوعيني، 

وتتطلع اإىل عامل م������ادي حم�س، يتبع البحث 

التجريبي والهيمنة على مقدرات الوجود عرب 

ن�سان  الكت�سافات العلمية الت������ي تنه�س بالإ

وروبية  وح�سارته، خا�سة بُعيد »النه�سة« الأ

وحركة »التنوير« يف بدايات القرن ال�ساد�س 

خر على  ع�رص امليالدي، ف������كان النقالب الآ

أ�سطورة  خذ بفل�سفة ا �سطورة، والأ ح�سارة الأ

احل�سارة.   

أوروب������ة يف القرون الو�سطى  كان اإن�سان ا

ُحراً يف منط تفك������ريه، نظراً لت�سبعه بتعاليم 

الدين، وما اأ�سيف اإليه من الفكر امل�سيحي، 

مما منحه حري������ة انطالقة روحه، وممار�سة 

القنانة على ج�سده، بيد اأن اأمله بخري النه�سة 

وروبية، ع�������رص ال�سناعة واملدنية الرائدة  الأ

لة،  للح�سارة الغربية، اأبقى ج�سده رهينة الآ

نتاج  �سكال عالق������ات الإ ل������ة ولأ بل عبداً لالآ

املُ�ستِغلة جله������ده، وقبل اأن ندخل يف فل�سفة 

نقد ملكة الوعي اجلم������ايل للج�سد، يح�سن 

بي عر�س تعريف ب�سيط للج�سد، فاأرى »اأن 

اجل�سد كائ������ن قائم على متعال������ق كوين، له 

خا�سي������ة جت�سيد جم������ايل ذو معنى« بطبيعة 

احل������ال، يخ�سع اجل�س������د اإىل جملة وظائف 

و�ساع،  غرا�������س والأ »بيولوجي������ة« متعددة الأ

ترتبط جدلً بتعددية روؤى املخيلة يف جت�سيد 

ن�سان  ف�ساح عن وحدة الإ حركة اجل�سد، والإ

داء التج�سيدي، ومن  الذي يتمتع مبلك������ة الأ

ذا ، يت������م حتقي������ق خا�سية ندعوه������ا ب�»لغة 

اجل�سد« )body language( املتميزة عن 

حداثيات  باقي الكوائن احلّية، والتاأمل يف الإ

اجل�سدية وما يتجلى عنها من دللت تُفكك 

رم������وز منعرج������ات التعاب������ري وحتولتها من 

امل�سترت اجل������ويف اإىل ال�سطح »الطوبوغرايف« 

للج�سد، واجرتاح جتربته يف البناء امل�سهدي 

�سباب التي  الثق������ايف، يدفعن������ا اإىل تاأم������ل الأ

دع������ت الوع������ي التحرميي اإىل خل������ق قواعد 

اأخالقي������ة اأو منظوم������ات ثقافي������ة خال�سية 

م������ن �سغط اندفاع������ات املُه������ل ال�ساخن من 

عمق اجل�سد ال�ستهائ������ي للغريزة الوح�سية، 

نا�سي  مكان رفعه اإىل �سوية املثال الأ ذل������ك، لإ

 .)humansime(

ن�س������ان البدائي باملتج�سدات  ملا اأمعن الإ

الطبيعي������ة وظواهره������ا، انبهر م������ن �سورة 

الطبيعة، التي تتبدى له ب�سور خمتلفة، وقد 

أ�س������ار »غيورغي غات�سيف« اإىل هذه الق�سية  ا

بقوله: »اإن اأوىل حلظات العمل والوعي، هو 

يف الوقت نف�سه، ا�ستيع������اب واإدراك جمايل 
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. وبعد ده������ور، اأدرك اأن ثمة ج�سد 
)1(

للع������امل«

اإله������ي مل يلم�سه بع������د يف احل�رصة الوجودية، 

ف������كان حري ب������ه البحث عن ح�������رصة اإلهية 

تت�ساب������ك مع ه������ذا الوجود العظي������م، ولدى 

متابعته التاأمل، حاول اإيجاد ج�سد افرتا�سي 

ل������ه، وج�سده يف �سور وجم�سمات خمتلفة،  لالإ

وو�سعه مو�سع عبادة وتقدي�س، والغاية منه، 

لهي  اإ�سباع رغب������ة معرفية، فاأبقى اجل�سد الإ

�رصار الكونية، وم�سى  مفتوحاً على فه������م الأ

داب والفنون  �ساطري والآ ي�س������وغ التعاليم والأ

والأخالقيات على �سكل »اجل�سد املثال« ولي�س 

على �سكل »اجل�سد الو�سيع«. 

جاءت عب������ادة اجل�س������د، نتيج������ة نظرة 

�سياء بو�سفها �سوراً  ن�سان البدائي اإىل الأ الإ

نافع������ة، وبات الفائق اجلم������ايل منها مو�سع 

تقدي�س، فارتقى الوع������ي بخا�سية ال�سورة، 

ل������ه املُج�سد يف خوا�سها،  حتى غدت هي الإ

أب������رز مالمح ثقافة روحي������ة »مقد�سة«،  مما ا

وانربى كل ما هو معبود، هو �سورة كل �سيء 

جميل ي�ستحوذ  عل������ى م�ساعره، اأي املُج�سم 

القائ������م بذاته، واحلياة عنده، تتبع ح�سورية 

اجلم������ال ب�سورته املاثل������ة، واملوت يتبع زوال 

أو م������ا ي�ستحوذ على احل�س  �س������ورة اجلمال ا

العاطفي الغريزي مهما كانت �سفة ال�سيء، 

أنه بُعيد تطور الوعي العبادي، اأ�سبحت  اإل ا

ال�س������ورة رمزاً »فيزيكياً« دنيوياً م�ستمداً من 

القيم������ة اأو اجلوهر اجلم������ايل للمتج�سدات 

مر الذي د�سن فيما بعد، الفكر  الطبيعية، الأ

املتع������ايل »امليتافيزيكي« مل������ا وراء الطبيعة، 

لهي، كانت  حالت العقلية للجمال الإ وهذه الإ

مقدمة ل�ستيع������اب »الديان������ات التوحيدية« 

أ�س������ارت اإىل اإبداع اهلل الواحد للوجود  التي ا

برمته، وتخليقه عل������ى اأح�سن �سورة قيمية، 

أو اأي �سيء  ول غ������رو، اأن ال�س������ورة كج�س������د ا

متج�س������د يف �سورت������ه اجلمالي������ة ه������و خلق 

أو ن�سبغ عليه  طبيع������ي، ونحن الذين نخل������ع ا

قيمته القد�سية، ومن هذا، ميكن القول، اإن 

اأي �س������يء يف �سورت������ه اجلمالية هو مو�سوع 

 .)holy( قد�سي

وراأى الوعي املتقدم، اأن �سبط هذا العامل 

اأ�سول������ه الروحية والأخالقية  املنحرف عن 

والعقالنية، وتوهان������ه يف الظاهر ال�سوري، 

هو تفكري �سطحي وقا�رص يف روؤيته حلقيقة 

العامل، ل������ذا، توجب خلق َم�سن اأخالقي ُملزم 

لتاأني�������س الوجود، ولع������لَّ ه������ذا ال�سعور قد 

ج������اء عن �ساب������ق اخلوف ال������ذي لزمه منذ 

البدء جت������اه عامله الرهي������ب، فانربى يبحث 

أو ما يق������رتن به، وتطلع اإىل  عم������ا ياأن�س له، ا

القرتان ب�»القيمة«، ونرجع اإىل ت�ساوؤلنا املار 

ن�س������ان؟ وقبل اأي  الذك������ر، مامعنى وجود الإ

�س������يء، يح�سن معرفة، م������ا معنى الوجود يف 

ن�س������ان قائماً عليه؟  وتبلجت  حال مل يكن الإ
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له للوجود  روؤى تظه������ر اأن الغاية من خلق الإ

ه������ي، التعري������ف مباهيته اجلمالي������ة، يقول 

 )gnose( به������ذا ال�ساأن املفك������ر العرف������اين

»حُميي الدين بن عرب������ي« )1165-1240(م 

يف موؤلف������ه »الفتوحات املكَية« : »�سبحان من 

�سياء وه������و عينها« ويردف يف مكان  خلق الأ

اآخر: »اأخرج اهلل الع������امل على �سورته ليكون 

آة يرى نف�سه فيها، لذلك اأحب اهلل نف�سه،  مرا

 وروى »البخاري« يف 
)2(

فحَب العامل من خالله«

كتاب »ال�ستئذان« عن ر�سول اهلل »�سلى اهلل 

عليه و�سلم«: »اإن اهلل خلق اآدم على �سورته« 

لهية يف اخللق  وقول ابن عربي عن الروؤية الإ

الكوين: »اأحببت اأن اأُعرف، فخلقت اخللق، 

فبه عرفوين«.

ل جرم، اقت�سى الواج������ب اتباع طريقة 

احلف������ر الفك������ري، بحث������اً ع������ن املعماريات 

املطمو�س������ة يف ق������ارة اجل�س������د املهج������ورة، 

ركيولوجي«  وال�ستغال على مبداأ احلفر »الأ

لبي������ان جواه������ر املتنا�سق������ات الهند�سية يف 

التعابري اجل�سدية، وما يتمتع به اجل�سد من 

ت�سكيالت رمزية لئذة خلف غاللة الدللت 

ال�سفاف������ة لعبقرية هذا املُتج�سد الذي يتاأمل 

بنية الوجود بقدا�س������ة متجلية عرب التجربة 

ال�سوفي������ة املعرفية، يق������ول »رولن بارت«: 

»ت�سبح القراءة يف اخلطاب العرفاين رغبة 

خر وع�سقاً للج�سد«. يف الآ

النط������واء نحو الداخ������ل، وكبت املنطوق 

داء، حال دون  آلي������ة الأ اجل�س������دي، وتعطيل ا

للمت�سكالت  التج�سي������دي  التخيي������ل  ت�سظي 

الهند�سي������ة يف روا�سم املعماري������ات املعرفية 

والفنية والروحية، لذا توجب عدم ال�سكوت 

عل������ى مكبوتية املنط������وق احلا�سن للخوا�س 

اجلمالية وترك ال������ُدرف م�رّصعة اأمام تدفق 

 )Cultural( أ�س�س ال�سيالن اجل�سدي الذي ا

�ساطري والديانات ال�سامل  من قبل، تاريخ الأ

أنا�سيدها  طقو�سه������ا و�سعائره������ا وفنونه������ا وا

اخلالدة.

لب������د هنا من اإيالء الفل�سف������ة العرفانية 

املت�سوف������ة اأهمي������ة، فيما يخ�������س »طقو�س 

اجل�س������د« يف اخلطاب العرف������اين، واأرى يف 

روؤي������ة »اب������ن عرب������ي« اأمنوذج������اً، من خالل 

�سارية«،  درا�سته املعّمقة يف كتاب������ه »اللغة الإ

وكان ق������د �ُسّنف اجل�س������د يف نظر امل�ستغلني 

�ساري( )اجل�سد  على فل�سفته« )اجل�س������د الإ

يرو�سي( )اجل�سد  العب������اري( - )اجل�س������د الإ

الرغائب������ي( )اجل�س������د الوج������دي( )اجل�سد 

قيانو�س������ي(.. وبنّي  العرف������اين( )اجل�س������د الأ

»دو�سارت������و« »اأن اخلطاب العرفاين م�ستغرق 

يف معجمه اجل�س������دي، ووظيفة العرفان، اأن 

يج�سد )Somatise( كل مايقع حتت روؤيته، 

)3(
فهو يرتجم اإيقاع املعنى بفهر�س ج�سدي«.



الوعي اجل�سدي

173 العـــــــــــــــــــدد  562    متـــــــــــــــــوز  2010

�س������اري الت�سويف، �رصاخ  اإن اجل�س������د الإ

ج������واف الولهة، ونزوع  منبع������ث من قيعان الأ

�سويف بجغرافية وتاأريخ وبيولوجيا اجل�سد، 

ولع������ل اأكرث من حفر يف مطموراتها، »عرفان 

ال�سلطة« عند »فوكو« و»�سلطة العرفان« عند 

�سارات  »دو�سارت������و« ومابينهما من كام������خ الإ

اجلمالي������ة يف ثقافة اجل�سد، ويثني »فرويد« 

أن������واع اخلطاب بت�سنيفه، اأن اخلطاب  على ا

ال�سويف هو ج�سد وثي������ق الت�سال بالتحليل 

النف�سي، واأرجع املتفكرون يف خلق الب�رص، اأن 

أو روح اأو عقل، ومل يذكروا اأن  ن�سان نف�س ا الإ

ن�سان ج�سد قبل اأي �سيء. وراأى »دو�ساترو«  الإ

اأن املت�سوف يجد مع اجل�سد لغته الجتماعية 

قبل اأن يجدها يف النزوع الروحي يف الع�رص 

الو�سيط.. وقال: »كنا ندمر اجل�سد حل�ساب 

ولوية للدللة الروحية على  املعنى، ونعطي الأ

أي�ساً:  ا ح�ساب الظواهر اجل�سمي������ة« ويقول 

»املت�سوف يُج�سد )somatise( فهو يرتجم 

اإيق������اع املعنى بفهر�س ج�س������دي، اإنه ل يلعب 

)4(
فقط بج�سده، اإنه لعبة بني يدي ج�سده«.

ويقول »هرني كوربان« يف موؤلفه »اخليال 

اخلالق يف ت�سوف ابن عربي«: »اإن املت�سوف 

يع������رب عن جترب������ة يف ف�س������اء يروحن ماهو 

وجند اللغة 
 )5(

ج�سدي، ويج�سد ماهو روحاين«

امل�ستخدم������ة يف اخلطاب العرفاين، هي لغة 

اجل�سد قبل لغة الروح، والوله الذي يطلع اإىل 

لهية، لينف�سل  الندماج والتع�سق باملاهية الإ

ح�سا�س الداخل������ي، والوعي املتجلي  ع������ن الإ

الذي ينبعث من حمئ������ة اجل�سد ليتورع من 

أة طاق������ة ع�سق »اإيرو�سي« للتجلي  اتخاذ املرا

)structrelle( وا�ستح�سار الروؤى اخلالقة 

أو كما  يف لغة اخلطاب العرفاين املت�سوف، ا

يت�سورون »تالزم اإيرو�������س اجل�سد وجمالية 

احلرف«.

أة«  »امل������را أ�ستعر�������س  ا اأن  أود  ا ذا،  وم������ن 

أنثوي يواز الكائن الذكوري، ويتحلى  ككائ������ن ا

أتناول م�ساألة  مبلكة حك������م عقلي وج�سدي، وا

 ،)asethetic( اإق�سائها عن فعل اجلم������ال

املوؤدل������ج  اأ�سطره������ا  افرتا�سي������ة،  �سب������اب  لأ

الذكوري، وو�س������ع مقامها مو�س������ع الدونية 

أنها حكمت  والنجا�س������ة وال�رّصانية، يف حني، ا

الع������امل وقادت������ه بعالق������ة اأخالقي������ة �ساذجة 

وعفوي������ة، كما هي علي������ه طبيعتها الفطرية، 

م احلنون والربة الروؤوف واملربية  فكانت الأ

العطوف، وامل�سحية اأمام جمتمعها، واجل�سد 

لهات و..اإلخ، ومل  املُقّدم قرباناً على مذابح الآ

تعرف ال�سلوك الوح�سي يف الزمن الوح�سي، 

وجّن������دت رغباتها ل لذاته������ا، واإمنا لذوات 

ن�سله������ا، واأخ�سعت اجلم������ال حتى يف لذائذ 

لغريها، ذل������ك بحكم طبيعتها امل�سحية، واأن 

ما يحم������ل ج�سدها من �سي������ولت هرمونية، 

تتواف������ق وظائفه������ا مع طبيعته������ا الأخالقية 
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الغريزي������ة، واملطلوب منه������ا بحكم �رصورات 

احلياة، اأن تكون املانح������ة وامللبية للحاجات 

لهية والطبيعية واملجتمعية. الإ

أق������رب اإىل احلي������اة  فم������ن ذا، جنده������ا ا

اجل�سدي������ة منها اإىل احلي������اة الروحية، على 

خمتلف م������ا افرت�سته الذكوري������ة املوؤ�سطرة، 

�سطورية  دبي������ات الأ ومااأف�سح������ت عن������ه الأ

يف تف�سرياته������ا مب������ا يتعلق بت�سبي������ه »احلنو« 

موم������ي، بحنو الطبيعة،  ناثي الأ الرحمي الأ

نثوي مع  وتطاب������ق قوانني البناء القيم������ي الأ

ر�س، ما لبثت اأن حطمت  البن������اء القيمي لالأ

 )masculinity( الذكوري������ة  خالقي������ة  الأ

مومية«  »الأ نوثي������ة  الأ خالقية  الأ بوي������ة«  »الأ

»maternity«، فانهارت اجلمالية العفوية 

وبرزت على ال�سطح جمالية املوؤدلج القيمي 

نثى قيم  الذكوري ال������ذي اأوغر يف دواخل الأ

العفة، اإ�سفاقاً من الروح على غلواء اجل�سد 

أنه  مل، وراأى املنظ������ور الذكوري، ا املُعنى ب������الأ

يف مراح������ل متقدمة، كف عن العي�س بحرية 

التنعُّم بخريات الطبيعة، ووجد اأن ما يليق به، 

هو عامل القيم، ففي علم ال�سلوك احليواين، 

�سد ت�سطاد الفرائ�س لتاأكلها  أنثى الأ تبني اأن ا

ذكورها، وه������ذه اأخالقي������ة غريزية، متيزت 

ناثية،  بها معظم احليوان������ات واحل�رصات الأ

أة تذكي  كونها معطاءة بطبيعتها، كما اأن املرا

أوار الن�س������وة الذكورية وت�سببه������ا، خالفاً ملا  ا

أناين وفو�سوي، مرتع  أة كائ������ن ا يقال، اإن املرا

باجلن�������س والت�سهي الوح�سي، يف حني تراها 

تتخلق الفتنة والدلع لتجذب الذكورة ولي�س 

لغت�سابه������ا، ووحدها م������ن متنحه حقه يف 

لهية  �سب������اع القيمي لل�سه������وة الإ احلن������و والإ

املتاأ�سلة يف الذات ال�سهوية الذكورية، ولي�س 

اجلذب من اأج������ل اأن تاأن�س له، فحني كانت 

أ�س������د احلياة غربة  تق������وم العامل وحي������دة يف ا

وخوفاً ووجعاً، لتكل عن املجابهة والتحدي 

ال�رص�س لظواه������ر الطبيعة القا�سية من اأجل 

أبنائها، ذل������ك، من اأجل اأن ياأن�س بها الذكر،  ا

ألي�س  نانية؟ ا فكيف جنروؤ على و�سمه������ا بالأ

هذا ال�سلوك، اأخالقي قومي، كما هي خملوق 

قومي؟

نبياء والر�سل  لو ا�ستعر�سنا ق�س�������س الأ

�سطورية  دبيات الأ والقادة كم������ا وردت يف الأ

وال�سحف الديني������ة، لوجدنا اأن الن�سوة، هن 

نبياء  لهات والق������ادة والأ الالت������ي �سنع������ن الآ

نثوي، انفجار  وامللوك العظام، واجل�س������د الأ

أني�س يف عامل القبح والوح�سة، تُرى،  جم������ايل ا

هل علمنا ج�سدها لغة الت�سهي اأم نحن الذين 

أمل تذكرن������ا بجوعنا املن�سي،  أناه������ا؟، ا ا�ستمرا

وتنبهن������ا اإىل منقو�سنا وحاجتنا حلنوها، بل 

نث������وي املنعك�سة على  هي �س������ورة اجل�سد الأ

�سفح������ات ماء الذك������ورة الرنج�سية، يخجلنا 

أنها مل تخجل من جمال  قبح عريها، يف حني ا
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عريها، هي تتباهى به، ونحن نفر من جالل 

غواء، وليني ج�سدها  فتونه������ا بذريعة اإثم الإ

أنف�سنا، وميالأ كامل  �سبح �ساك������ن يف اأجواف ا

م�ساحة تفكرين������ا، ذالكم اجل�سد الذي كتبت 

نا�سيد  على �سطوح������ه اأجمل الق�سائ������د والأ

�سطورية الرائعة يف  والرتاتي������ل والر�س������وم الأ

نعومتها.

اجل�سد بو�سفه خطابًا معرفيًا

اإن اجل�س������د خطاب مع������ريف، ف�ساًل عن 

أنه دال ثقايف ومرت�سم جمايل، مثله مثل اأي  ا

خط������اب اأدبي اأوديني اأو فكري.. يخ�سع اإىل 

ن�ساق املعرفية الناظمة  أو تفكي������ك الأ حتليل ا

لبنائ������ه الن�سي، كان التخاط������ب املعريف يف 

الب������دء ج�سدياً قبل اأن يك������ون لفظياً نطقياً، 

زمان مل  وتاري������خ جترب������ة اجل�سد، خ�س������ع لأ

تعرف التدوين، لكن هذا، ل يلغي ماللج�سد 

وىل، اأي  من جت������ارب عوي�سة يف مراحلها الأ

ما قب������ل التدوين، يقول »مي�س������ل �سري«: »اإذا 

أ م������ع الكتابة، اإذاً مل يعد  كان التاري������خ قد بدا

هن������اك ما قبل تاريخ، اإن تاريخ املوا�سيع قد 

بداأ يف فج������ر العامل نف�س������ه، اإن هذا مكتوب 

)6(
على اللوحة املم�سوحة واملعاد كتابتها«.

ل�س������ك يف اأن اجل�س������د و�سيط تفاهمي، 

أو »الرمز«  يتلق������ى من املوج������ه »ال�سيف������رة« ا

ويبثها ن�سخة متطابق������ة مع ت�سورات العقل 

فهومي اإىل  املوجه، ويخ�سع هذا الرم������ز الأ

أو الفه������م املبا�رص م������ن قبل املتلقي  التاأوي������ل ا

خر« ولهذا كان������ت الرموز املعربة عن اأي  »الآ

م�سه������د اأفهومي، ت�سكل ن�ساً خطابياً منقولً 

عرب لغة اجل�س������د، يقول »م.�سري«: »يوجد يف 

اجله������از الع�سو �سيء ما كاحلروف، �سيء ما 

. ولهذا 
)7(

كالقامو�س، �سيء ما ك�سبكة النقل«

ن�سان البدائ������ي كان يعرب عن  وجدن������ا اأن الإ

فكرته بو�ساطة ر�س������م ال�سور على ال�سخور 

�سجار وجدران الكهوف..،  العبالء و�سيقان الأ

ولذل������ك �سبق تاريخ ال�س������ورة تاريخ الكتابة، 

والر�سم ال�سوري التعبريي عن حالة الذهن، 

�س������واء يف واقعة اأم حادثة اأم حكاية ما ترمز 

اإىل املح������اكاة )simulation( املبا�رصة مع 

املحيط املعيو�س.

اإن الزم������ن ه������و تاريخ املرتاك������م املعريف 

للج�سد، ووحده اجل�سد الذي يحدد الزمان 

يف اللحظ������ة واملرحلة، وه������و م�سري التاريخ 

ودفته والرا�س������م م�ساراته �سوب اخلال�سية، 

وبالت������ايل ه������و غاي������ة التاري������خ ونهايت������ه، ل 

باعتباره بناًء ج�سدي������اً فح�سب، واإمّنا البناء 

ن�ساق املعرفية العليا  أ�سيدت علي������ه الأ الذي ا

زمان التعاقبية التي رافقت احل�سورية  يف الأ

اجل�سدية يف عامل احلي������اة، وللزمن حكايات 

�سطوري������ة والقوانني  دبي������ات الأ تناولته������ا الأ

العلمي������ة والفلكي������ة واحل�ساب������ات الريا�سية 

اأزمانها،  ماهي������ات  فتنوع������ت  والهند�سي������ة، 
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فالزمن اجل�سدي يت�سمن )الدورة الدموية(، 

)زم������ن ال�ستجاب������ة(، )الزم������ن الرحم������ي(، 

داء التمثيلي والرق�������س(، )الزمن  )زم������ن الأ

الريا�سي(، )الزمن العمري( اإلخ.

اإن للج�س������د زمن������ني، زم������ن الت�سارع يف 

حركة البناء اجل�س������دي، وزمن التباطئ بعد 

التقدم بالعم������ر، واأعتقد افرتا�ساً، اأن ذاكرة 

اجل�سد تفقد قدرتها على توايل التفاعل مع 

جهزة الع�سوية خلاًل  احلياة، مما ي�سيب الأ

أو ا�سطراب������اً يتعذر على قبوله التوافقية اأو  ا

التالئمية بني الع�سوية نف�سها اأو مع حميطها 

أيلولة موات. اخلارجي، فريوح اجل�سد يف ا

�سارات اجلمالية يف لغة اخلل�ض  االإ

اجل�سدي

يرى »ادموند هو�رصل« )1859-1938م( 

يف »مقدمة عامة لعل������م الظاهرة ال�رصف«: 

أن������ه م������ن ال�سعوبة مب������كان معرف������ة كامل  »ا

أن������ه من املمكن معرفة  الداخ������ل للذات، بيد ا

جتاربهم احليوي������ة عرب التقم�س العاطفي«، 

�سارات  أن������ا اأعتقد جازم������اً، ل تنطب������ق الإ وا

اجلمالية يف ثقافة اخلال�س اجل�سدي على 

التغيي������ب امل������كاين، واإمنا عل������ى احل�سورية 

الروحي������ة ال�سامي������ة يف واقع������ة الت�سحي������ة 

أ مكانة  مبعنى، اأن البطل اجل�س������دي ل يتبوا

أو الرجل البارع العظيم  أو ال�سهيد ا املُ�سحي ا

اإل بعد غيابه اجل�س������دي وح�سوره الزماين 

املتج�س������د يف عملية الت�سحي������ة، ولو دققنا 

أل������ة طرد اأدم وحواء م������ن الفردو�س،  يف م�سا

�سط������وري يتوخى الحتاد  جن������د اأن الرمز الأ

ر�س اإزاء العزل اجل�سدي يف  اجل�سدي يف الأ

ال�سم������اء، ويف املتقاربات اجل�سدية بالطبيعة 

ومتعالقاته������ا اجلدلية، اتُخ������ذ من اجل�سد، 

أث������رياً يف تن�سي������ط املخيال،  �سد تا الرم������ز الأ

ب������داع الطق�سي  وتو�سي������ع الوعي املعريف والإ

التي  والتقاليد  وامل�سهدي������ات  والحتفاليات 

حداث  عي������اد والأ متار�������س يف املنا�سبات والأ

العظيمة الت������ي مت�س احلي������اة الجتماعية، 

ولع������ل اأجمل ترميز ك������وين للخلق، جتلى يف 

أ�سطورة )م������ردوخ وتيامات( ووقوف مردوخ  ا

نثى«  الذكر »اإل������ه بابل« �سد »تيام������ات« »الأ

عند احتادها اجلن�سي مع اإله ال�رص »كنجو«، 

واإجنابها للقوى الكونية، �سار »كنجو« حاكماً 

ألواح القدر«  مطلق������اً عليها، ب�سفته »حار�س ا

وا�ستط������اع م������ردوخ الذي ميثل رم������ز  القوة 

املتفوق������ة، اأن يت�سدى لتيام������ات، ويرد على 

نث������ى ال�رصيرة املارق������ة، فقام  مت������رد هذه الأ

نث������وي الدن�س اإىل �سطرين،  ب�سق ج�سدها الأ

�سطر ك������ّون منه ال�سماء، والذي تنا�سلت عنه 

الكواكب والنج������وم وال�سم�������س، و�سطر كّون 

ر�������س وما حتتوي من ق������وة، وتو�سُح  منه الأ

�سطورةُ، عند مقتل »كنجو« ال�رصير، ُخلق  الأ

ن�ساين  من عجينة ج�س������ده املجبولة بدمه الإ
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الب�رصي، ومل يعرف الوعي معنى خجل التعري 

نا  ب »الأ اجل�سدي، ولكن بعد ظهور �سلطة الأ

أقّر �سرت الع�سوية  بوي الكابح، ا القيومي« الأ

التنا�سلي������ة، و�سدد على الواقي الذي يحجب 

أو اللذة، وذلك للحيلولة دون  باعث الت�سهي ا

أثرية  اخرتاق املح������ّرم، كما ُعرث عل������ى لقى ا

»�سومرية« تُف�سح عن الثنائية الزوجية، عرب 

ج�ساد  �سكال الأ هذا التج�سي������د الت�سويري لأ

الب�رصي������ة والبهيمية م������ن املخلوقات احلّية، 

أو اإن�ساناً له راأ�س  فتبني اإن�ساناً ل������ه جناحني ا

أ�سار بع�س  أو ذيل �سمكة..اإلخ، وقد ا ح�سان ا

أنه قد عرث عل������ى بقايا خملفات  الباحث������ني، ا

�سكاني������ة »اأدوات ماف������وق اجل�سدي������ة« وهذا 

ي������دل على ظهور »اجل�س������د احلاكي«، مابعد 

احُلقب������ة اجلليدية، اأي منذ اأربعني األف عام 

داة  خلت، ات�سف بالعقلنة، نتيجة ت�سنيعه الأ

الب�سيطة وامل�سكن.

ال������درام  اأداء  يف  اجل�������س���د  م���ه���ام 

ال�سعائري

كان������ت من مهام الرق�������س، اإبراز خمتلف 

داء  تعاب������ري اجل�س������د املرّم������زة يف دللت الأ

أو الُرقى  أثناء ممار�س������ة الطقو�س ا التعبدي ا

القد�سية، فتعددت الدرا�سات املتخ�س�سة يف 

»مورفولوجيا اجل�سد« وبدا اأول تعبري راق�س 

يف اللغة البدائية الوح�سي������ة »ملورفولوجية« 

اجل�سد هو تقليد حركة الفرائ�س ل�سطيادها 

بغاي������ة تاأمني الق������وت، واأول حرك������ة حماكاة 

راق�سة، اندرجت حتت مفهوم الوعي الفني 

والعبادي، هي تقليد النار، وات�سعت م�ساحة 

أ�سكال  املخيال يف اإبداع لونيات �سخمة من ا

داء اجل�سدي )القف������ز، اجلمباز، الت�سلق،  الأ

كروبات،  الرق�������س ال�سعائري، الدب������كات، الأ

يقاع������ات اللحنية، التزلج،  الرق�������س على الإ

ألعاب ال�سريك، ال�سباحة  التمارين ال�سويدية، ا

والغط�������س، ال�سباحة يف الف�ساء اخلارجي..

اإلخ(.

اأزعم اأن الرق�س اأول حماكاة تعبري درامي 

فهوم التعالقي  يف تاري������خ لغة اجل�سد ذات الأ

لهية، �سواء  نا�سية، ومبا يليق باملقامات الإ الأ

يف حالت الت�������رصع اأو فعل اخلري اأو حترير 

أو تقدمي القرابني  النف�س من جريرة اخلطيئة ا

أو  والنذور بدافع »التطهري« )Catharsis( ا

خال�س اجل�سد والروح معاً من ربقة اخلوف 

ب�سورة بدائي������ة، اإل اأن تطور الوعي الديني 

»العب������ادي« �رصع������ن تقاليد روحي������ة و�سلت 

حيناً اإىل حدود التحرمي »ال�سدية« فما كان 

مباحاً يف العه������ود البدائية اأو اجلاهلية من 

داء والغر�س،  فنون الرق�س املختل������ف يف الأ

أ�سار اإىل  �س������الم، كم������ا ا �سار حمرم������اً يف الإ

أبو �سعيد بن  ن�سان »ا دوافع الرق�س عن������د الإ

اأبي اخل������ري«، قول������ه: اإن يف الرق�س ريا�سة 
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م������ن الريا�سات التي ت�ساع������د املريدين على 

)8(
التخل�س من �سهوة اجل�سد«.

أنتيغونا«  ونرى الرمز املتوخى من دفن »ا

أ�سوار  جلث������ة �سقيقه������ا )بولينيك�س( خ������ارج ا

القلعة خمافة عليها م������ن الطيور اجلارحة، 

وخ�سوع������اً وكربي������اًء له������ذا اجل�س������د البطل 

أنتيغونا« للكاتب  املجندل بدمه يف م�رصحية »ا

غريقي »�سوف������و كلي�س« )425ق.م( هو يف  الإ

الواقع م�سهد درامي يعرب عن تقليد �سعائري 

ُملف������ع بهالة قد�سية، ومن الطقو�س التعبدية 

املتبعة، تقديراً وحمافظة على حرمة اجل�سد 

أ�سطورة التعبدية  املي������ت، واحلال نف�س������ه يف ا

املتبعة، تقديراً وحمافظة على حرمة اجل�سد 

أ�سط������ورة »هريا«  املي������ت، واحل������ال نف�سه يف ا

أري�س« وهي عذراء،  )hira( التي حبل������ت ب�»ا

مبعن������ى وهذا ما اأخمنه، اأن الكائن يولد من 

ر�س ثم ميوت ويعود ثانية اإىل رحم  رح������م الأ

�سطورية،  ر�س، وهم يدركون اأن الدللة الأ الأ

أنه ل عودة للج�سد امليت اإىل ظاهرة  ت�سري اإىل ا

احلي������اة، واإمنا هي مرم������وز روحي يعرب عن 

بدي للج�س������د اإزاء ال�رّصانية التي  الرحيل الأ

تفوق مقدرة العقل على معرفة ُكنه الكونية، 

ومن ه������ذه النظرة، ان������ربى الوعي اجلمايل 

لهية اخلارقة  يتمعن ويتاأمل خوا�س القدرة الإ

املتماهية يف البني������ة الكونية جتاه حمدودية 

م�ساحة الت�سور الذهني الب�رصي، وبناء عليه 

مّت الهتم������ام بال�سعائر »امل������اآمت اجلنائزية« 

الهيابة، اإذاً املوت من خا�سية اجل�سد املناظر 

ل�سف������ة الروح املقابلة، ح�س������ب اعتقاد تلكم 

ال�سعوب، ولع������ل الطق�س الدرامي اجلنائزي 

أ�س������كال �سعائر الف������ن التعبدي،  أرق������ى ا من ا

وت������دل طقو�س جمع عظام اأو جماجم املوتى 

جداد »التومتي������ة« تاأتي من  زمن عب������ادة الأ

اعتقاده������م، ب������اأن هنالك حي������اة ثانية قابلة 

التحقيق، وحفظه������م ك�)التحنيط، الت�سوير، 

الكتابة، جمع العظ������ام، القبور ال�سخرية.. 

اإل������خ( هي من القناع������ات بالبعث اجل�سدي، 

والقيام بقرب اجل�س������د امليت وردمه بالرتاب، 

ر�س  هو كناية عن عودة اجل�سد اإىل رحم الأ

التي متثل »البيت الرحمي«.

لغرو يف اأن عمليات التن�سيب التي بحث 

يف تقاليده������ا العامل الفرن�سي »مري�سيا اإلياد« 

يف موؤلفه »التن�سيب والولدات ال�سوفية« هي 

من اأمناط الحتف������اء باجل�سد وحماكاته من 

خالل املتج�سد القد�س������ي، ويرى »اإلياد«: اأن 

التن�سيب هو انخراط الفتى املراهق يف اإطار 

ال�رصانية الكوني������ة، ومعظم القبائل املختلفة 

يف العديد من املدائن، تزاول مهام التن�سيب 

جداد. حتقيقاً مل�سيئة اأرواح الأ

تب������ني اأن الق������راءة يف تاريخانية اجل�سد 

نثوي منذ ع�������رص »الباليوليت« احلجري،  الأ

نرثوبولوجيا« ومن  وفقاً ملا بحث فيه علماء »الأ
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ركولوجية« اأن ا�ستغالً  ثرية »الأ املكت�سفات الأ

أة  ن�سطاً ق������ام به الوعي يف تظه������ري قوة املرا

جناب«، والهتمام  خ�ساب »الإ يف عملي������ة الإ

مبفاتنه������ا اجلذابة باأ�سكال فني������ة وطق�سية 

أدبية �ساح������رة، كونها متثل ربة  و�سعائري������ة وا

أب������رز الوعي اجل�سدي  التكوين املجتمعي، وا

أنه  خ�س������اب اجلن�سي »التجا�س������د« على ا والإ

مثل يف فل�سفة العتقاد، و�سادت  منوذج الأ الأ

احل�سارة الرحمي������ة ردحاً طوياًل من الزمن 

موم������ة دامت اأكرث من اثني ع�رص  الت�سّيدي لأ

األف عام، حتى هيمنت احل�سارة الق�سيبية 

وت�سّيدت الذكورة، ولعل »اأفالطون« )427-

أو  أب������رز م������ن راأى يف اجل�سد قرباً ا 347ق.م( ا

لية ارتقاء  أو النف�س، وتعطياًل لآ �سجناً للروح ا

آلة موات فانية، ومل يرى  الروح، واأن اجل�سد ا

يف حماورته قيم اجلم������ال يف اجل�سد بل يف 

)9(
النف�س املتجلية.

م������ن ذاك الت�سّي������د الذك������وري انح������در 

نثوي من عر�س الت�سّيد الالهوتي  اجل�سد الأ

آ�رصي������ة العبدنة الذكورية،  والن�سواء حتت ا

بل اتُهم اجل�سد باخلطيئ������ة، وُحّمل اجل�سد 

أثيمة  ث������ام، وبرر ا نث������وي جريرة خطيئة الآ الأ

�سطوري  اجل�سد يف امل�رصعن )legitime( الأ

أيلولة حتمية اإىل فناء، ومل  أنه يف ا الذك������وري، ا

يك������ف عن حجب حقيق������ة رمزية اجل�سد يف 

نوثة، فممار�سة  حركته ب�سكل خا�س عند الأ

احلجب، هو اغرتاب )alienation( يُفقد 

اجل�سد ق������واه وفعاليت������ه وجماليته، ويحول 

أة  دون حتقي������ق ذات������ه، واأخ�س بالذك������ر املرا

الت������ي تغربت ج�سدي������اً ونف�سي������اً واجتماعياً 

واقت�سادياً، اإىل درجة اأن ُجعلت �سلعة ج�سدية 

»جن�سية« بذريعة، اأن ج�سدها مرذول و�سانع 

أنها  أنها جم������رد ج�سد لي�������س اإل، وا �س������وءة، وا

مغن������م ثمني، بل من اأغلى الغنائم، خا�سة يف 

أنها معر�سة للمناكحة  احلروب، ف�ساًل عن ا

والغت�ساب واحلرق القرباين والختطاف، 

أم������ة تباع يف �سوق  وت������ارة حمظية وخادمة وا

النخا�سة، كل ه������ذه املمار�سات بحقها، جاء 

أنها ج�س������د ا�ستهائي خطاء، اتُخذت  نتيجة ا

ورق������ة التني ل�س������رت عورة اجله������از التنا�سلي 

جراء ارتكاب اخلطيئة املتمثلة باأكل التفاحة 

رم������ز ال�سه������وة، فو�سعت حت������ت م�سوؤوليات 

اأخالقي������ات ثقيلة، و�سار اجله������از التنا�سلي 

الع�س������و الوحي������د ال������ذي ا�سق������ط العتبار 

أية فعالية مادي������ة اأو روحية،  اجل�س������دي من ا

 ،)tapo( »واأدرجه حت������ت �رصعنة »املح������ّرم

نثوي على وجه  وحال دون ارتقاء اجل�سد الأ

التحديد اإىل م�س������ايف القيم النبيلة يف روؤى 

فل�سفة التكوين التي جاءت بها تعاليم التوراة 

وكر�ستها يف الذاكرة اجلمعية.

�سادت معتق������دات يقينية يف، اأن اجل�سد 

كي������ان م�سك������ون بالفن������اء، وال������روح م�سكونة 
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زلي������ة، والزهد يف احلي������اة عرب اإهمال  يف الأ

اجل�س������د الوهمي الزائل، ه������و مترد ونكران 

لقانون اجل�سد، واأن التطلع اإىل اخللودية من 

خارج بنائية اجل�سد، هو �رصب من ال�سذاجة 

والعب������ث يف تاأ�س�������س عامل روح������ي واأخالقي 

أنه لي�س م������ن ال�سحيح  ومع������ريف، واأح�سب ا

مب������كان الت�سديق باأن حياة اجل�سد هي التي 

ت�ستدعي امل������وات، واإمنا ال�سحيح، اأن موات 

اجل�سد ه������و ال������ذي ي�ستدع������ي احلياة عرب 

تفانيه، ويدفع اإىل ال�ستمرارية يف خلوديته، 

ولاأظ������ن اأن وج������ود اجل�س������د يف احلياة هو 

لية امل�سكونة  م������ن اأجل املوات، واإمنا ه������و الآ

ملاين »ماك�س  يف ن�سيجها، يقول الفيل�سوف الأ

ن�سان ل ميكن اخت�ساره ببنية  �سيلر«: »اإن الإ

ن�سان هو  ع�سوي������ة، ول ببني������ة نف�سي������ة، فالإ

الكائن ال������ذي يحقق القيم يف العامل، ويحقق 

)10(
قيمة العامل«.

يح�س������ن بن������ا الرتكي������ز عل������ى مو�سوعة 

أو ال�سهوة  ن�ست�س������ف منها حقيقة، اأن الرغبة ا

)lust(، هي ن������زوع ج�سدي تقت�سيه �رصورة 
البن������اء الع�سوي اجل�سدي، واأن لكل ع�سوية 

حَي������ة اإ�سباعاتها، اأي تلبية حاجاتها بو�سفها 

م�سن������اً، وهي رغب������ات واإ�سباع������ات جمالية، 

باجلم������ال  الفتت������ان  اأن  البع�������س،  وي������رى 

نث������وي، ينح������در بالرغبة اإىل  اجل�س������دي الأ

درجة البتذال واخل�سة، يقول اأحد املفكرين 

أنه  الرتبوي������ني الفرن�سي������ني »بيري ب������ورين«: »ا

كلم������ا كان اجلمال اأكرث غنًى كان رج�سه اأكرث 

.
)11(

خ�سوبة«

الرم������ز اجل�س������دي،  اإن ال�ستغ������راق يف 

والتعم������ق يف البح������ث، �ساق العق������ل �سوب 

قد�سية الرم������ز اجل�سدي، وال������ذي بات من 

�سطورية  حكام يف متون الن�سو�س الأ اأهم الأ

والديني������ة الالحق������ة، واأن ال�سيد امل�سيح، هو 

الرم������ز اجل�س������دي املوؤله الذي �س������كل �سلبه 

انعطافاً ثقافياً، قبل اأن يكون انعطافاً روحياً 

ن�س������اق املعرفي������ة ال�سالفة م������ن تاأريخ  يف الأ

الوع������ي العقالين، فج�سد امل�سيح، كان نفحة 

اإلهي������ة يف رحم حاملته البت������ول »ماريام« ما 

لبثت اأن جت�سدت النفخة الروحانية العلوية 

على �سكل هيئة كائن ب�رصي جمرد من غائلة 

دمية، ك������ون ج�سده  أو الغري������زة الآ ال�سه������وة ا

اإرهاب رباين ما ف������وق احل�سي، ومرتفع عن 

امل�ستهى الدنيوي، فظل جمرد ح�سور رمزي 

أو المتداد  د ا لهية، غري قابل للتوحُّ للروح الإ

م������ع الكونية، كبقية الب�رص، كم������ا جاء �سلبه 

قرباناً تطهريي������اً للب�رصية من خطيئة ال�سهوة 

املنفتح������ة على اللذائذ الدنيوي������ة، وانفتاحاً 

لهي،  روحياً للم�سيحية على ع������امل الكنف الإ

لتحقي������ق اخلال�س التطه������ريي من اخلطايا 

 )rituals( ل������كل الب�رصية، ه������ذه الطقو�������س

القد�سية التي متار�سه������ا العقيدة امل�سيحية، 
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هي جت�سيد الفاجعة اجل�سدية التي عاناها 

ال�سهيد املعذب، ومعاي�ستها الرمز العقيدي 

أو المتالء الروحي للح�سورية  �سباع ا بغاية الإ

»امل�سيحية«، ومن هنا جاءت القيمة القد�سية 

ل������ه املتعايل من ربوبية امل�سيح، وح�سورية  لالإ

للج�سد امل�سلوب، وجت�سيداً قد�سياً حل�سورية 

حيوية فاعلة يف �س������ريورة الدرام الفجعائي 

يف الزمن املعريف والثقايف، ويبدو اأن امل�سهد 

الرتاجيدي ل�سلب ال�سهي������د املعذب، مل يعرب 

عن ا�ست�سهاده ج�سداً دنيوياً، واإمنا ا�ست�سهاد 

لل������روح الربوبية التي نفخها الرب يف ج�سده 

رحمة للعاملني.

ال���رم���ز  واجل���������س����د يف  امل����ق����د�����ض 

�سطوري والتعاليم الدينية االأ

»امليثيولوجي������ة«  اخلطاب������ات  يف  وردت 

)mytheliogiue( اأن ممار�س������ة الطقو�س 

العبادي������ة التي يق������وم به������ا القيوميون على 

جت�سيد ه������ذه املظاهر يف متثيل وم�سهديات 

وتراتيل ترم������ز اإىل الع�سوية اجل�سدية عند 

ن�س������ان اأو احلي������وان، وا�ستعماله������م بع�س  الإ

اجلل������ود واحلج������ارة واجلماج������م والعظ������ام 

والع�سي وم�ساع������ل النار والرق�س الوح�سي 

نا�سيد، هو  الذي ترافق������ه بع�س الرتاتيل والأ

خ�ساب واملوت،  جت�سيد حالة الت������زاوج والإ

ويجدر ذكر واقعة امل������وت، وما تقوم لها من 

للج�سد املُغيب،  طقو�س »جنائزية« تكرمي������اً 

وما التحني������ط »املومياء« الفرعونية، وحفظ 

عظام امليت يف الديانات »التومتية« –عبادة 

جداد- اإل تعظيماً للج�سد. الأ

اإن الر�سوم واملنحوتات على جدر الكهوف 

ج�ساد  �سجار لأ وال�سخور العبالء و�سيقان الأ

ن�سائية، مث������ل ر�سوم »الفينو�س������ات« واإظهار 

فخ������اذ،  ث������داء والأ الق�سي������ب الذك������ري، والأ

نثى،  وبروز اجله������از التنا�سلي ال�سخ������م لالأ

أو اإ�سارات جمالية تنم عن نزوع  ه������ي تعابري ا

لذائذي يعتني باحلال������ة التجا�سدية واملتعة 

اجلن�سي������ة، ويف الب������دء كان الوعي اجل�سدي 

دافعاً للتاأمل بظواه������ر الطبيعة، ومتكن من 

اكت�ساف مت�سابهات ومتطابقات م�سرتكة بني 

ن�سان، وخ�سب  التخ�سيب اجل�سدي عند الإ

أ�سلفنا، اأخ�������س هنا عمليات  الطبيعة كم������ا ا

نث������ى، من هذا  أو التزاوج عند الأ التالق������ح ا

نثوي مكانة روحية  التماثل، تب������واأ اجل�سد الأ

نثوي يف عهد  »قد�سي������ة« و�سار اجل�س������د الأ

مومة يُعب������د، وتقام له الطقو�س وال�سعائر  الأ

واملباهج، ويب������دو اأن اأول اإله ُعبد، هو ج�سد 

أة، ويبدو، ما كانوا ينظرون اإىل العتداء  املرا

أو الغت�ساب اأو خيانة  أة ا اجلن�س������ي على املرا

عراف  أو الأ خ������الق ا الزوج������ة جرائم �سد الأ

أو القبلية كونه ج�سد، فاجل�سد مباح  �رصية ا الأ

ومو�س������ع ا�ستهاء يتبع الرغبة لي�س اإل، واإمنا 

ينظرون اإلي������ه، كونه اعتداء على حق امللكية 
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نثى، ويورد  بوية، �ساحبة احلق به������ذه الأ الأ

أو الزوج ال�سومري  ب ا »بول ري�س������ار«: »اأن الأ

أة التي  له حق الت�������رصف بج�سد وروح امل������را

ميتلكها، وله احلرية يف اإعارتها ل�سيفه، واأن 

اغت�سابها اأو ف�س بكارتها، هو انتقا�س من 

)12(
قيمتها التجارية«.

اإذاً، اجل�س������د الن�سوي، هو مبقام ال�سلعة 

لي�س اإل، والعفاف والحت�سام والعزل، تقليد 

اجتماعي، يتوخى احلفاظ على �سرتة اجل�سد 

الن�سوي، للحيلولة دون فقدان اإهابه ونظارته، 

أل������ة اآداب اجتماعي������ة، ويردف  ولي�س������ت م�سا

آلهتني  ري�سار »بت�������رصف«: ولدى ال�سومريني ا

ن�سويت������ني تعنيان بحي������اة اخل�سب الطبيعي 

آنانا«  نثوي، »ا التعاقبي والعهر التخ�سيبي الأ

آلهة الفالحني يف املزارع، وهنا يغدو اجل�سد  ا

خرى  لهة الأ ي ذك������ر، والآ نث������وي مباحاً لأ الأ

»ع�ستار« ربة اخل�س������ب واجلمال واجلن�س، 

التي تخ�س �سكان املدن، املجتمع ال�سومري 

)1800( ق.م.

ول يحق اخرتاق عذرية الفتاة اإل لكهنة 

ر�س،  لهة يف الأ املعابد الذين ميثلون اإرادة الآ

أو العرو�س منهَن، تخ�سع  فالفتيات البالغات ا

لعملية ف�������س البكارة يف معب������د املدينة عن 

طريق م�ساجعتها من قبل )الكهنة( القائمني 

له، وذلك اتباعاً لتقليد يُ�سمى  على خدمة الإ

)13(
»تطهري العرو�س وتقدي�سها«.

اإذا متعنا يف معظم الدرا�سات التحليلية 

�ساط������ري والديان������ات ال�رصقي������ة القدمية،  لالأ

جندها مت�سابه������ة يف قيمها وتعاليمها، ففي 

الروؤي������ة »الزراد�ستية« )600( ق.م، ل تف�سل 

الروح عن اجل�س������د، وتعتربهما وحدة كلية، 

ول متيز ب������ني روح اأرقى من اجل�سد، ولي�س 

اجل�سد مبعثاً لل�رص و�سانعاً للخطيئة، فبهما 

ت�سب������ح احلي������اة ذات معنى، كم������ا عار�ست 

»الزراد�ستي������ة« ب�سدة اإذلل وتعذيب اجل�سد، 

نا�سيد »الغاثا« فاإننا نلحظ  ولدى قراءتن������ا لأ

ثمة م������ا يدلل على مع������اين ُمرَمزة، ومقرتنة 

بحكم������ة اخلال�������س اجل�س������دي القائم على 

�ساطري  عجازي، وبع�س الأ مفهوم احلمل الإ

ن�س������ان، وترى  والديان������ات تنف������ي ج�سدنة الإ

أن������ه روح متجلي������ة، واأن اله������دف من وجود  ا

ن�سان، هو اخلال�س املعريف ولي�س اخلال�س  الإ

اجل�س������دي، وال������روح املعذبة وحده������ا التي 

آ�رصي������ة اجل�سد الذي  تن�س������د اخلال�س م������ن ا

أة  ثام، وهك������ذا ظلت املرا خطاء والآ يع������ج بالأ

جمرد ج�سد ا�ستهائي تنا�سلي خ�سب جامع، 

لمتالكه������ا جه������ازاً جن�سي������اً خّط������اًء واعترب 

الزنى »اأم اخلطايا«، فُمور�س عليها احلجب 

فهوم �سار ج�سدها  والحت�سام، ومن هذا الأ

أداة اإنت������اج مملوك������ة، وكان املوؤدلج  �سلع������ة وا

الذك������وري النقالبي على تقالي������د املوؤ�سطر 

موم������ي، انقالب������اً على الحت������اد اجلن�سي  الأ
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»التخ�سيب������ي« وقيام������ه بفل�سف������ة »الع������زل 

�سط������ورة ال�سومرية  اجلن�س������ي« ولن������ا يف الأ

آنانا ومتوز( ال�سقيقان اللذان  )1800(ق.م )ا

اأحب������ا بع�سهما، ومار�سا الحت������اد اجلن�سي 

أو التجا�سد، لي�������س اإل تعبرياً  عرب التالق������ح ا

عن انت�س������اء ج�سدي توالدي، بيد اأن الدللة 

داب  �سط������وري، هي من الآ املعانية للرمز الأ

القائم������ة عل������ى الوعي اجلم������ايل خل�سوبة  

اجل�سد اإزاء خ�سوبة الطبيعة، فمثاًل، الُعري 

غواء، هو متثيل مت�سابه،  أداء الإ نث������وي يف ا الأ

مقابل تَعّري ال�سجر يف ف�سل اخلريف، واأما 

آنانا( وذبول جمالها، فهو كناية  رمز �سجن )ا

عن حلول ف�سل ال�ستاء، وخروجها من راهنية 

الحتبا�������س، واأن ارتداءها حلله������ا الق�سيبة 

وزهوها، دال على حلول ف�سل الربيع، ومن 

�سقاطية يف املرّمز اجلن�سي،  تلك ال������روؤى الإ

أوق������ات« زمنية  تعاب������ري عن حل������ول ف�سول »ا

للثاب������ت الوجودي الذي يت�س������ف بالقدا�سة، 

آنانا« ربة البعث واخل�سب،  ولهذا �س������ارت »ا

واأن اإقامة الطقو�������س وال�سعائر الدرامية يف 

احتفاليات م�سهدية، يكون اجل�سد واجلن�س 

يف امل�سه������د التجا�س������دي عم������اد التج�سي������د 

امل�سه������دي »التعب������دي« الذي يوؤك������د على اأن 

التالق������ح ه������و روح احلي������اة وا�ستمراريتها، 

وبالتايل هو جملة التقاليد املعرفية الناظمة 

نا�سي، وجت�سيد ل�سعرية مقد�سة،  لل�سلوك الأ

وتُع������رب »ع�ستار« وهي عاري������ة اجل�سد، بارزة 

النهدين غري مكت�سي������ة، بغاية اإبراز اجلمال 

أة يف املنظور  نثى، اإل اأن امل������را اجل�س������دي لالأ

ل������ه براهما الهندي-  »املانوي –مانو ابن الإ

أة موبوق  /100/ ق.م، كان يعت������رب ج�سد املرا

خطاء ميثل ال�رص.

يرى دعاة احلري������ة اإىل حتقيق الرغبات 

أنها تلبي  احل�سية واحلاج������ات اجل�سدي������ة، ا

حاج������ات النف�س والروح والذه������ن، وبالتايل 

حتقق مطلباً معرفياً وجمالياً، وطهارة تزيد 

من تو�سع التاأمل يف ح�سورية املقد�س يف اأوج 

�سهواتنا، واأن الل������ذة »الرغبة«، هي جتٍل يف 

ماهية املقد�س، يق������ول »كلوديل«: »اإن احلب 

خر، هو �سورة اهلل  الذي مينحه واحدنا  لالآ

أة يف  بتجليات خمتلف������ة.. وتتجلى �سلطة املرا

اأنظارنا يف �س������ورة وجه خالق، يدمر الكون 

)14(
ويتعاىل على الفناء«.

�سطورية منذ  واأف�سح������ت اليقيني������ات الأ

الب������دء املقد�������س، اأن زم������ن عب������ادة اجلهاز 

بوي- هو  مومي والأ التنا�سلي يف العهدين الأ

�سعور بقيمة جمالية حتاكي املقد�س وتتجلى 

 )identification( بال�سعي نحو التوّح������د

بخالق ال�سهوة الكونية نف�سه.

أم������ا اجل�س������د يف مالح������م الطوفان يف  ا

�سط������وري- التوحي������دي( فاإن  النظري������ن )الأ

ف������وارق �سارخة بينهما، فعل������ى �سبيل املثال، 
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بط������ل الطوف������ان »ال�سومري« »زي������و �سودرا« 

جيال املدي������دة« وي�سري  وتعن������ي »متمل������ك الأ

أنه������ا كناية ع������ن التملك اجل�سدي من  دالها،ا

جناب  خ������الل املمار�سة اجلن�سي������ة ال�سوية لإ

جيال ال�سليمة القابلة للحياة، وجند عند  الأ

أوتنا ب�ستيم«- يعني  بطل الطوف������ان البابلي »ا

»من راأى احلياة« اأي من راأى يف اجلن�س حياة 

م�ستم������رة للمواليد، ومعرف������ة بقيمة اجل�سد 

دم������ي، ورمزية بط������ل ملحم������ة الطوفان  الآ

كثار  أك�سوترو�س« هي دعوة اإىل الإ غريقية »ا الإ

من الن�سل، وت�سري �رصاحة اإىل ممار�سة اجلن�س 

دم������ي، واأما بط������ل الطوفان  يف اجل�س������د الآ

»التوراتي« »نوح« الذي اأرجع »فرا�س �سواح« 

وبع�������س من اأقرانه من الباحثني، معنى ا�سم 

بدية، ومنهم من راأى  »ن������وح« اإىل »الراحة« الأ

في������ه »النواح« اأي الب������كاء احلزين الذي ينم 

ن�سان التي  عن عذاب������ات ومواجع وفواجع الإ

يالقيها يف حياته الدنيا، و»نوح« هو الكائن 

الب�������رصي ال������ذي ميار�س اجلن�س م������ع »بنات 

اهلل« م������رة »وبنات النا�������س« اليهوديات مرة 

اأخرى، باأمر من الرب، كما ورد يف »التوراة« 

أنا  أما ا ويف »امل�سيحي������ة«، قال »الي�س������وع«: »وا

أة لي�ستهيها  فاأق������ول لكم اأن من ينظر اإىل امرا

 ولك������ن دعوته 
)15(

فق������د زن������ى بها يف قلب������ه«

تت�سمن ممار�سة اجلن�������س ال�سوي ل�ستمرار 

 اأعتق������د اأن اكتناه رمز 
)16(

اجلن�س الب�������رصي

�سطورية،  امل������اء »الطوف������ان« يف املالح������م الأ

ه������ي عملية �سريورة تكوين القوى احلّية عرب 

العملي������ة اجلن�سية »ال������ولدات« واأن ال�سفينة 

ر�س »الياب�س������ة وما حتوي من  ترم������ز اإىل الأ

كوائن حّي������ة، حماطة بالبح������ار واملحيطات، 

ولعل املاء رمز للحي������اة، قال تعاىل: »َوَجَعلْنَا 

)17(
.»

ّ ٍ
ٍء َحي

ْ
ِمَن امْلَاِء ُكلَّ �َسي

من املمك������ن هو رم������ز اإ�سقاط������ي، يبني 

دم������ي مك������ّون كيميائ������ي من  اأن اجل�س������د الآ

ر�س )كال�سي������وم، بوتا�سيوم،  نف�س طبيعة الأ

منغنيزيوم، ماء..( واإ�سارة »التوراة« اأن »نوح« 

كان ق������د حمل من كل ح������ي، ومن كل ج�سد 

أنثى( فال������كل يدخل ال�سندوق  اثنني )ذكر وا

نثوي  ليحي������ا معه، وهو كناية ع������ن الرحم الأ

احلامل للجنني، والزمن الذي حددته املالحم 

الطوفانية، هو زم������ن احلمل اجلنيني حتى 

ال�سق������وط اأو ولدة ما ُدعي ب� »نوح«، ويتعني 

أوتناب�ستيم« عند  �سارة اإىل اأن ر�سو �سفينة »ا الإ

�سفوح جب������ل اخلال�س الكائ������ن على حواف 

�سطاآن نهر »الزاب« على دجلة، هي خال�س 

اجلن������ني وولدت������ه، وال�ساأن نف�س������ه، يف ر�سو 

�سفينة نوح على �سفوح جبل »اأرراط«.

أبط������ال الطوف������ان »ذكور«  يب������دو يل اأن ا

أدب������ي اأ�سطوري يعرب عن  واأن الطوفان رمز ا

أ�س������د حداثة  ظهور عه������د تاريخ������ي جديد ا

ر�س  يف منظومات������ه وتقاليده، واأما تغ�سية الأ
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باملاء فهي اإ�س������ارة اإىل اأن املاء الذكري الذي 

نثوية، هو ماء احلياة.  غ�سى الرحم الأ

 ح�����س��وري��ة اجل�����س��د ب��و���س��ف��ه دال 

ثقايف

ن�سان يف  كان البدء بحثاً عن موجودية الإ

خ�س������م عامل مبهم وح�سي الرتكيب والعالقة، 

لكنه راح يتاأم������ل ويت�ساءل، هل هو يف داخل 

أم اأن الع������امل يف داخله،  فم�سى وعيه  العامل ا

يبحث عن موجودية ما فوق اجل�سد املكاين، 

واأخ������ذ يتطلع اإىل موجودية روحيه لها تعالق 

وثيق مع الزمان ال�سريوري للحركة الطبيعية 

والكوني������ه العياني������ة، اإىل اأن ب������ات الت�سعيد 

أو  الروحي ل�سريورة التعالق ي�سعه مبكانة اإله ا

له، خا�سة يف الفكر اليوناين القدمي،  ظل لالإ

أر�سط������و«: »اإن النف�������س، هي �سورة  يق������ول »ا

ن�سان،  ن�ساين«، واأعتقد اأن ج�سد الإ اجل�سد الإ

هو ح�سور امتدادي لعامل������ه اخلارجي، واأن 

اإدراكه لقوانينه القيمة، هو ح�سور امتدادي 

لعامله الروح������ي الداخلي، واأن ثقافة اجل�سد 

تتبع ثقافة الرغبة، وثقافة الروح تتبع ثقافة 

احلاجة، ولك������ن، مادام عاملن������ا ينتج جمالً 

وح�سي������اً، �سيبق������ى اجل�سد امت������الًء للمكان 

الوح�سي، والروح امت������الًء للزمان الوح�سي، 

واأن مابينهما من تكاملية يف عملية المتداد 

الكالين لعامل مفعم بالعنف.

اإن القيمة اجل�سدية، هي �سيالن توالدي 

جم������ايل خال�سي يف تكوين ماهيتها، واأن اأي 

منجز للحا�رص يغ������دو بعد حني من مورثات 

املا�سي، ما اأن يتكون اجلنني احلي يف رحم 

أم������ه، حتى ي�������رصع ج�سده بالنح������دار نحو  ا

املوات، وتك������ون حياته احلا�������رصة ذات ماآل 

باجتاه عامل املوات والنقبار يف حلد املا�سي،  

واأن اأي خال�������س ج�س������دي راه������ن، هو حالة 

أيلول������ة اإىل ما�س، ويغدو خال�س������اً ج�سدياً  ا

للما�سي، وقد اأ�ساب»هرني برغ�سون« بقوله: 

»تزامن املا�سي واحلا�������رص الذي يتكئ على 

أ التمثالت« اأي متثل احلا�رص للما�سي،  مبدا

�سل يف  مبعن������ى، متثل الفرع امل�ست������ق عن الأ

حمكم تركيباته املوروثة، يقول »جيل دولوز«: 

»اإن اأ�سل احلا�رص يكمن يف ما�س �سحيق، ل 

أبداً ا�ستعادة بناء املا�سي انطالقاً من  ميكن ا

آليات  احلا�������رص املتعدد، ح�سبما تعني بذلك ا

التمث������ل، ف������اإذا كان املا�سي لي�������س احلا�رص 

�س������ل، الب������دء اخلال�س،  ن������ه الأ القي������م، فالأ

الذي ل ي�ستق من �س������يء اآخر، وهذا الرحم 

البدئي.. هو الذي مينح للحا�رص اإمكانية يف 

ن، ويف الوقت  اأن ي�سبح ما�سياً وحا�رصاً، لالآ

)18(
ذاته«.

يف  املكت������وب  اجل�س������دي  اخلط������اب  اإن 

داء الرم������زي، ه������و علم بذات������ه، كما هي  الأ

»الغراماتولوجيا«-علم الكتابة- اإن العالمات 

الت������ي ت�ستفي�س عن ال�سي������ال اجل�سدي رغم 
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اعتباطيته������ا، كالرق�������س مث������اًل، تقرتب من 

بجدية اللغوية، وال�س������اأن نف�سه يف الر�سم  الأ

أو النط������ق »ال�سوت«، والعالم������ة الدالة يف  ا

داء اجل�س������دي، ه������ي �س������وت منبعث من  الأ

عم������ق املخيال، مثل اأي �سوت له دال معاين، 

أو العني، والفهم واحد يف كال  ذن ا تتلق������اه الأ

احلالتني.

واأخل�س اإىل القول: اأخذ اجل�سد اأفهوماً 

جدي������داً يف البح������وث اجلمالي������ة املعا�رصة، 

اجل�س������د«  »اأركيولوجي������ا  يف  احلف������ر  وراح 

مثل  اجل�س������د  فهند�س������ة   )archeologie(

أي������ة قراءة لن�س اإبداع������ي تت�سمن خرائطه  ا

ال�سطحي������ة وماهيات������ه الباطني������ة عل������ى كل 

ماينطوي يف اأجوافه������ا من ف�ساءات اإ�سارية 

تتبلج ع������ن �سيغ متعددة يف ان�سيالتها ونقل 

حمولتها الدللية، فدرا�سة هند�سة اجل�سد، 

ه������ي العروج نحو عملي������ات ا�ستق�سائية عن 

امل�ست������رت من جمالي������ة املعنى، اأعن������ي اإفهام 

املفهوم وتق�س������ري املعنى وجت�سيد اجل�سد يف 

الك�س������ف القرائي، ولاأعن������ي هنا، كما توهم 

أوا يف الُعري، تعرياً ج�سدياً رخي�ساً،  الذين را

ومت������رداً عل������ى املحت�س������م، اإذ لي�������س العري 

اجل�سدي يف ظاهره، واإمنا ُعري الباطن، اأي 

الُعري القيم������ي الالئذ خلف ظالل اجل�سد، 

والعمل على ك�سح الدثار القابع حتته الفتون 

اجلم������ايل اخلالق ال������ذي ي�ساهم يف �سياغة 

منظومات ثقافية جمالية حلياة جديدة.

امل�صادر

غيورغي غات�سيف- »الوعي والفن« �ص193- ت. د. نوفل نيوف- عامل املعرفة /146/ الكويت  -1

ورد يف املقال »الت�سوف العرفاين« حممد الزين �سوقي- كتابات معا�سرة-  �ص8- عدد 35.  -2

دو�سارتو- مقال »الت�سوف العرفاين«- حممد الزين �سوقي-كتابات معا�سرة �ص8- عدد 35.  -3

امل�سدر ال�سابق نف�سه، �ص13.  -4

امل�سدر ال�سابق نف�سه، �ص10.  -5

ــص190- عامل الفكر- جملد / 30/-  ــخ وفل�سفة  العلوم عند مي�سيل �سري« � ــف تيب�ص »تاري ــث د. يو�س ورد يف بح  -6

الكويت.

امل�سدر ال�سابق نف�سه- �ص105.  -7

الهجويري- حا�سية- �ص666- عن كتاب »اأ�سرار التوحيد«- �ص237.  -8

اأفالطون- اجلمهورية- �ص112- تر. حنا خباز.  -9

10- ماك�ص �سيلر- ورد يف مقال »�سيلر والوعي العاطفي« جنوى قلعه جي- جملة املعرفة ال�سورية �ص184.

11- بيري بوين »فل�سفة احلب واجلن�ص« تر. د. علي وطفة- �ص163- دار طال�ص- دم�سق.

12- بول ري�سار – اجلن�ص يف العامل القدمي- �ص45- تر. فائق دحدوح- دار عالء الدين- دم�سق.
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ح������دى امل�س�ئل، ف�إن احلل يرتافق وعلى الدوام  عندم������� يقدم العلم حاًل لإ

بط������رح م�س�ئل جديدة قد تبقى ع�سية على احلل لفرتات طويلة. نو�سح هذه 

مثلة. احلقيقة ببع�ض الأ

 اإن علم الهند�سة هو من اأكرث العلوم التي تربز فيه� مثل هذه امل�س�ئل على 

وىل مم� يدفع  الرغ������م من الب�س�طة التي ق������د يبدو عليه� هذا العلم للوهلة الأ

البع�������ض للظن ب�أنه ل توجد م�س�ئل غري حملولة يف الهند�سة. اإن هن�ك عدداً 

كبرياً من امل�س�ئل غري املحلولة يف الهند�سة.

رئي�س اجلمعية الكونية ال�سورية.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه. 

❁❁

ò

م�ســـــــائل غري حملـــــــــــولة 

يف الريا�سيات

املهند�س فايز فوق العادة

❁
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نت�صور اأن الب�رش قد حّطت رحالهم على 

كوك������ب اآخر ويلزم اإن�ص������اء طريق على �صطح 

الكوك������ب بحيث تقع كل بق������اع الكوكب على 

م�صاف������ة من الطريق اأقل من حد معني، على 

كن. نعيد  ق�رش ما يمُ
اأن يكون طول الطريق اأ

�صياغة امل�صاألة يف م�صطلحات م�صتمدة من 

ق�رش الذي  علم الهند�صة: ما هو املنحني الأ

أية  كن اإن�صاوؤه على �صطح كرة بحيث تكون ا يمُ

نقطة من الكرة على م�صافة من املنحني اأقل 

من حد معني �صلفاً. هذه امل�صاألة مل جتد حاًل 

ن. لها حتى الآ

ه������ل �صحي������ح اأن حبيب������ات الرمال على 

ال�صاطئ تتحول تدريجياً اإىل ال�صكل الكروي 

وذلك بفعل الحتكاك والهرتاء فيما بينها. 

َخلمُ�َص اأح������د علماء الريا�صي������ات اإىل �رشط 

ل بد من������ه لتحقيق ذلك وه������و اأن تكّون كل 

حبيب������ة يف النهاية جم�صماً حمدباً. لكن عاملاً 

اآخر بنّي اأن هذا ال�رشط لي�ص �رشورياً دائماً، 

�صكال  واأن النظري������ة �صحيحة مهما كانت الأ

البتدائي������ة حلبيب������ات الرم������ال. خّمن هذا 

خري باأن حتول احلبيبات اإىل كرات 
الع������امل الأ

ي�صتغرق وقتاً طوياًل جداً باملقارنة مع الزمن 

الالزم لت�صكله������ا يف هيئة جم�صمات حمدبة. 

ما زال املو�صوع جمرد تخمني.

تمُعترب م�صائل ال�صالبة من اأعقد امل�صائل 

أنه ج�صم  يف الهند�صة. يمُنظر اإىل اجل�صم على ا

�سلب اإن كانت بنيت������ه ل ت�سمح باأن يتعر�س 

ية ا�سطرابات حتى ال�سطرابات الطفيفة  لأ

منها. مل جت������د معظم م�سائل ال�سالبة حلولً 

ن من ذلك مث������اًل: ماهو العدد  له������ا حتى الآ

�سغري للق�سبان الت������ي تتوجب اإ�سافتها  الأ

اإىل ج�سم معني ك������ي ي�سبح �سلباً. اإّن كل ما 

ا�ستطاعه علماء الهند�سة يف هذا ال�سياق هو 

برهان وجود طريقة مُيكن بتطبيقها معرفة 

أو ع������دم �سالبة ج�سم معني يف فرتة  �سالبة ا

زمنية حمددة. لكن ه������ذه الفرتة قد تتجاوز 

املعطي������ات العملي������ة املعقولة. ه������ذا اإىل اأن 

الربه������ان مل يقرتح طريقة معينة واإمنا اكتفى 

باحلديث عن وجود طريقة ما وح�سب.

تُعترب م�سائل التبليط من امل�سائل ال�سعبة 

تُختزل ال�سيغة الريا�سية لكٍل من هذه امل�سائل 

على النحو التايل: هل ميكن اأن يُغطى �سطح 

أ�سكال هند�سية  مع������ني ب�سطوح اأ�سغ������ر ذات ا

حمددة؟ تبدو بع�������س امل�سائل من هذا النوع 

وىل، لكن  ب�سيط������ة وممكنة احلل للوهل������ة الأ

الربهان الريا�سي �رصعان ما يدح�س اإمكانية 

حلها. نت�سور مثاًل �سطحاً م�ستوياً ميتد اإىل 

م������ا لنهاية من اجتاهاته كافة. هل ن�ستطيع 

يا تُرى اأن نغطي هذا امل�ستوى باأ�سكال مثلثية 

عل������ى اأن تلتقي خم�سة مثلثات عند كل راأ�س 

من روؤو�س التبلي������ط. نظراً لمتداد امل�ستوي 

وىل اأن مثل  اإىل مالنهاية نتخي������ل للوهلة الأ
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مكانية متاحة فعاًل. اإلَّ اأن  هذه الإ

الربهان الريا�سي يثبت ا�ستحالتها. 

ب�س������ورة عام������ة اإن اأح������داً ليدري 

ن �سكل البالط الذي مُيكن  حتى الآ

با�ستخدامه تغطية م�ستٍو من النوع 

املذكور.

ننتق������ل اإىل م�سائ������ل التح������زمي 

والتكدي�س. اإن هذه امل�سائل عملية 

ج������داً وتواجه اجلمي������ع خا�سة يف 

أو اأغرا�س يف  حالت نق������ل ب�سائع ا

حاوي������ات اأو حقائ������ب ذات حجوم 

أب�س������ط  ا خمتلف������ة. نتوق������ف عن������د 

هذه امل�سائ������ل ونعر�سها يف قالبها 

الريا�سي. م������ن ذلك مثاًل اأن يكون 

لدينا مربع ونرغب اأن نر�سم داخله عدداً من 

ن: الدوائر املت�ساوية املتما�سة. نت�ساءل الآ

أك������رب قطر ممكن له������ذه الدوائر  ماه������و ا

واملقابل لعدد حمدد �سلفاً منها. تبدو امل�ساألة 

بالغ������ة الب�ساطة، لكن كل ما ا�ستطاع العلماء 

اإجنازه ب�سددها هو معرفة القطر املطلوب 

أربع ع�رصة دائرة  اإن مل يتج������اوز عدد الدوائر ا

فق������ط. اأما بع������د ذلك فال ي������دري اأحد عن 

أل������ة اأي �سيء. اأما �س������م الكرات ب�سكل  امل�سا

مماثل يف حيز من الفراغ فلم ي�ستطع العلماء 

 يُذكر حلل امل�ساألة.
ٍ
حتقيق تقدم

ل������و وزعنا ع������دداً م������ن النق������اط ب�سكل 

ع�سوائ������ي يف م�ستوي حل�سلنا على اإمكاناٍت 

خمتلف������ة للهيئات الهند�سي������ة الناجتة يف كل 

مرة. وال�سوؤال: ما هي الهيئة الهند�سية التي 

جتعل ع������دد امل�سافات املختلفة الفا�سلة بني 

النقاط اأ�سغرياً؟ ل اأحد يدري بال�سبط.

ننتقل اإىل فروع اأخ������رى من الريا�سيات 

ون�ستعر�������س بع�������س امل�سائ������ل العالقة فيها. 

يرغ������ب اأحدنا اأن يج������د يف منزله عدداً من 

�سخا�س ممن مل ي�سبق اأن جرى اأي تعارف  الأ

�سخا�س  بينه وبينهم على اأن يحقق هوؤلء الأ

أنه مل يح�سل اأي تعارف  اأحد ا�سرتاطني: اإما ا

�سخا�س  خرين، واإما اأن الأ بني كٍل منهم وبني الآ
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املذكورين يعرفون بع�سهم البع�س. ن�سري اإىل 

�سخا�س باحلرف A. وال�سوؤال  عدد هوؤلء الأ

�سخا�س  �سغ������ري لالأ ن: ما ه������و العدد الأ الآ

الذين يتوجب على امل�سيف اأن يدعوهم اإىل 

منزله كي يحقق له ما يرغبه. يق�سي الفر�س 

أل������ة بعدم ح�سول اأي تعارف  �سا�سي للم�سا الأ

م�سبق بني امل�سيف وبني املدعوين كافة.

�سغ������ري قي������د البحث  نرم������ز للع������دد الأ

ن B ميثل العدد الكلي  باحلرف B. نظراً لأ

للمدعوين، فاإن B اأكرب من A على الدوام.

 B وقيم A ن������درج فيما يلي بع�������س قيم

املقابلة:

قيمة B املقابلة  A قيمة

16   3

18   4

عدد يقع بني 42 و49   5

B ل اأحد يدري قيمة   6

ن. املقابلة حتى الآ   

ُعرفت امل�ساألة التالية منذ القرن التا�سع 

ع�رص. يرغب اأحد البائعني اأن يخطط جلولة 

عرب عدد من امل������دن. يتوجب على البائع اأن 

مكان������ات املتاحة لالنتقال  ي�ستعر�������س كل الإ

مثل  بني خمتل������ف املدن كي ينتقي الطريق الأ

جلولت������ه. اإن كان عدد امل������دن م�ساوياً ثالثة 

مكانات املتاحة �ستة،  يكون العدد املقابل لالإ

عداد: 1 و2  أننا اإذا رمزن������ا للمدن بالأ ذلك ا

مكانات املتاحة للجولت بينها: و3، تكون الإ

1  →  2  →  3

1  →  3  →  2

2  →  1  →  3

2  →  3  →  1

3  →  1  →  2

3  →  2  →  1

ي�ساوي العدد 6 اجلداء 3×2×1

فيما يع������رف بالريا�سيات بعاملي العدد 

.3

ب�سورة عامة، اإن كان عدد املدن n فاإن 

مكانات املتاحة ي�س������اوي جداء كل  ع������دد الإ

 .n عداد بدءاً م������ن العدد 1 وحتى العدد الأ

 ،n مكانات املتاحة، اأي عاملي يزداد عدد الإ

ب�رصعة كبرية م������ع ازدياد n اإىل درجة يعجز 

معها اأي حا�سوب يف العامل عن عر�س القيمة 

الدقيقة لعاملي العدد خم�سني.

اإن لهذه امل�ساألة منظوراً معا�رصاً يفر�س 

لكرتونية املكاملة املنمنمة  ت�سميم الذرات الإ

و�سل ع������دة اآلف من النق������اط على �سفحة 

الدارة. يتم اختيار طريقة الو�سل مبا يحقق 

أداًء اأمثلياً للدارة. يعني ذلك ا�ستعرا�س كل  ا

مكانات املتاحة للو�سل. اإنها نف�س م�ساألة  الإ

البائع املتجول. حدد املهند�سون حاًل تقريبياً 

جتريبياً لعدد من النقاط على �سفحة الدارة 

�سلية فتبقى  يبلغ 3048 نقطة. اأما امل�ساألة الأ
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ع�سية على اأي حل نظري.

ط������رح غولدباخ منذ م������دة طويلة خممنة 

ُعرف������ت با�سمه: خممن������ة غولدب������اخ. تن�س 

املخمن������ة على اأن اأي ع������دد زوجي )با�ستثناء 

العدد2( ي�ساوي بال�������رصورة جمموع عددين 

اأوليني. مثاًل:

 34 = 31+3
22 = 5+17
18 = 7+11
24 = 5+19

أو  ن برهان ا مل ي�ستط������ع العلماء حت������ى الآ

نق�س خممنة غولدباخ.

�ساءة: ه������ل ن�ستطيع اإ�ساءة  م�ساألة الإ

غرفة ذات حمي������ط م�سلع بو�سع امل�سدر 

ال�سوئي يف اإحدى النقاط؟ على العك�س، 

نفر�������س اأن K ع������دد �سحي������ح موج������ب: 

نت�ساءل: هل توجد غرفة م�سلعة ت�ستحيل 

اإ�ساءته������ا با�ستخدام عدد م������ن امل�سادر 

ال�سوئية ي�ساوي K؟

ننتقل اإىل املربع������ات ال�سحرية. ي�سم 

املرب������ع ال�سحري مربع������ات �سغرية تتوزع 

ع������داد مبا يحقق اأن يكون  فيها بع�س الأ

ع������داد يف كل �س������ف ي�ساوي  جمم������وع الأ

ع������داد يف كل عامود وي�ساوي  جمم������وع الأ

عداد يف كل من القطرين. املربع  جمم������وع الأ

التايل املبني هو مربع �سحري.

294

753

618

عداد يف كل �سف  نالح������ظ اأن جمموع الأ

ويف كل عم������ود ويف كٍل من القطرين ي�ساوي 

.15

ويل باأنه العدد الذي ل  يُعرف الع������دد الأ

يقبل الق�سمة اإلَّ عل������ى نف�سه وعلى الواحد 

ال�سحيح.

مثاًل:

أولية. عداد 3-5-19-71 ا الأ

عداد 100-38-15-6 فهي لي�ست  اأما الأ

أولية. اأعداداً ا

أولية هي: ندرج فيما يلي ت�سعة اأعداد ا

1480028171
1480028183
1480028159
1480028189
1480028153
1480028201
1480028141
1480028213
1480028129
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ه������ل ي�ستطيع الق������ارئ اأن يثبت اأن هذه 

أولية وهل ي�ستطيع اأن  أع������داد ا عداد هي ا الأ

يوزعه������ا �سمن املربع املبني اأعاله مبا يحقق 

اأن يكون جمموع كل �سف م�ساوياً ملجموع كل 

عامود وم�ساوي������اً ملجموع كٍل من  القطرين. 

أولية اأخرى حتقق  أع������داد ا هل توجد ت�سعة ا

ا�سرتاط هذه امل�ساألة؟

ماهي الطريقة التي مُيكن بتطبيقها اأن 

نقرر اأن ع������دداً معطى هو عدد اأويل؟ ل بد 

عداد  اأن نق�سم هذا العدد املعطى على كل الأ

ولية الت������ي ت�سبقه، ف������اإن مل يقبل الق�سمة  الأ

أّويل. مهاًل   منها حكمن������ا باأنه عدد ا
ٍ

على اأي

مر لي�س به������ذه الب�ساطة. لوكان العدد  اإن الأ

املعط������ى مكوناً من خم�س������ني خانة وتعاونت 

كل حوا�سي������ب العامل بتطبيق ه������ذه الطريقة 

لحتاجت ماليني ال�سنوات.

هل توجد طريقة ريا�سية مبا�رصة و�رصيعة 

مُيكن بتطبيقه������ا معرفة فيما اإذا كان العدد 

أولياً اأم ل؟ املعطى ا

لو اعرت�سنا مئة �سخ�س ب�سكل ع�سوائي 

وطلبن������ا من كل �سخ�س ت�سجي������ل يوم و�سهر 

ميالده. تفيدنا نظرية الحتمال باأننا �سنجد 

قل يتطاب������ق يوما و�سهرا  �سخ�س������ني على الأ

ميالديهما.

هل ي�سح ذلك دوماً؟

عداد  ع������ّرف فيثاغور�س منذ الق������دم الأ

الكامل������ة: اإن الع������دد الكام������ل بالتعريف هو 

العدد الذي ي�ساوي جمموع قوا�سمه.

عداد: مثاًل: قوا�سم العدد 6 هي الأ

1 و2 و3.
ولدينا اأن:

3+2+1 =6
كذلك قوا�سم العدد 28 هي:

1 و2 و4 و7 و14
ولدينا اأن:

14+7+4+2+1 =28
يعن������ي ذلك اأن الع������دد 6 هو عدد كامل، 

أبدع العامل  كذل������ك العدد 28 هو عدد كامل. ا

أويلر طريقة لتوليد العداد الكاملة الزوجية،  ا

وبقي������ت املع�سلة التالية دون حل: هل توجد 

عداد؟ اأعداد كاملة فردية؟ وماهي هذه الأ

كلن������ا يعرف ما هي الك������رة، وكلنا يعرف 

أنن������ا اإذا قطعن������ا الكرة ب�سط������ح م�ستٍو لكان  ا

املقطع الن������اجت على الدوام دائ������رة. نت�سور 

ن العك�س. لدينا ج�س������م يف الفراغ ثالثي  الآ

بع������اد يحيط به �سطح مغل������ق. يتميز هذا  الأ

اجل�س������م باأن قطعه باأي �سط������ٍح م�ستٍو يعطي 

دائرة على الدوام. هل يعني ذلك بال�رصورة 

اأن ال�سطح املغل������ق الذي يحيط باجل�سم هو 

�سطح كروي بال�رصورة؟

ماهو اأعقد �س������كل واأكرب م�ساحة لقطعة 

أثاث ميك������ن نقلها عرب ممر قائم الزاوية يف  ا

املبنى؟
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تُعط������ى امل�ساألة التالية للمبتدئني يف علم 

الربجم������ة. ننتق������ي اأي ع������دد �سحيح موجب 

ب�سكل ع�سوائي. اإن كان العدد فردياً ن�رصبه 

أما اإذا  بثالث������ة ون�سيف واحد اإىل الن������اجت. ا

كان الع������دد زوجياً فاإنن������ا نقوم بق�سمته على 

اثن������ني. نح�سل من ذلك عل������ى عدد جديد. 

نتب������ع الطريقة نف�سه������ا ونطبقها على العدد 

آخ������ر نطبق عليه  اجلدي������د لننتهي اإىل عدٍد ا

بدوره الطريقة نف�سها وهكذا.

تتول������د لدين������ا ج������راء ذلك �سج������رة من 

ع������داد. ال�سوؤال املطروح ه������و: هل تنتهي  الأ

ال�سج������رة بال�رصورة وعلى الدوام عند العدد 

واحد؟ يحاول طالب الربجم������ة نقل امل�ساألة 

اإىل احلا�س������وب. لكن ماذا ل������و مل يكن العدد 

واحد نهاية ال�سجرة على الدوام وبال�رصورة. 

عندها ي�سي������ع املربمج جه������وده عبثاً. يبني 

املخط������ط الت������ايل بع�س احل������الت اخلا�سة 

لل�سجرة.
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لقد ا�ستعر�سن������ا عدداً قلياًل من امل�سائل 

العالقة غري املحلول������ة يف الريا�سيات. واقع 

م������ر اإن ع������دد امل�سائل غ������ري املحلولة يف  الأ

الريا�سيات يتزايد على الدوام، فكلما اأجنز 

العلماء حل م�ساألة، برزت على هام�س احلل 

م�ساألة جديدة اأو عدة م�سائل جديدة حتتاج 

اإىل حل.

ل نبالغ اإن قلنا اإن الريا�سيات هي بذاتها 

آليتي التجريد  الدماغ اإذ يعرب عن نف�سه عرب ا

والنمذجة. ل غرو يف ذلك، فعندما يتحدث 

اأحدنا ع������ن جبل مثاًل، فاإمن������ا يتحدث عن 

منوذج اجلبل الكهركيميائي املجرد يف ذهنه 

وليتح������دث عن اجلبل الواقع خارج احلدود 

فكار والت�سورات التي يولدها  الفيزيائية لالأ

الدم������اغ وخارج احل������دود الفيزيائية للدماغ 

ذات������ه. ل ينطبق ذلك عل������ى اجلبل وح�سب 

واإمنا ينطب������ق على كل تفا�سي������ل ومكونات 

الوجود. نخل�س مما تقدم اإىل نتيجة مفادها 

فكار! وهل يوجد  اإن الريا�سيات هي كون الأ

ف������كار؟ من هنا كان تاأكيد بع�س  �سيء اإلَّ الأ

املفكرين القدماء على اأن الكون مبجمله هو 

خاطرة من خواطر العقل.

يُنظ������ر اإىل املجموع������ة يف الريا�سي������ات 

باعتباره������ا وح������دة اإذا اعت������ربت يف كليتها. 

تتح������ول املجموعة اإىل تعددي������ة لدى درا�سة 

العنا�رص املنتمية اإليه������ا. تُبنى املجموعة يف 

الريا�سي������ات بال�ستن������اد اإىل مفهوم النتماء 

فيما يدع������وه علماء الريا�سي������ات مو�سوعة 

النتم������اء. تتج������اوز مو�سوع������ة اخل�سائ�س 

امل�سرتكة للعنا�رص املنتمية اإىل املجموعة. من 

هنا كان الت�ساوؤل التايل:

هل مُيكن اأن نقارن عدد اخل�سائ�س بعدد 

خر؟ يٌّ منهما اأكرب من الآ
املجموعات؟ اأ

اإن هذا الت�س������اوؤل هو م�ساألة من امل�سائل 

غري املحلولة يف الريا�سي������ات، وهي امل�ساألة 

خرية التي نعر�سها يف هذا البحث. الأ

املراجع

1-	 Guy	K.	Richard,	Unsolved	problems	in	Number	Theory,	1994,	Springer.

2-	 Croft	T.	Hallard,	Unsolved	problems	in	Geometry,	1991,	Springer.

3-	 Courant	Richard,	What	is	Mathematics,	1978,	Oxford	university	press.

4-	 Novikov	P.S.,	Elements	of	Mathematical	Logic,	1964,	Oliver	and	Boyd	Ltd.

¥µ



العـــــــــــــــــــدد  562    متـــــــــــــــــوز  1962010

عالمي باأ�سكاله املختلفة املرئية وامل�سموعة واملقروءة  ي�سكُل اخلط������اب الإ

لكرتوني������ة حقيقة هامة من حقائق احلياة املعا�������رة، حيث اأ�سحى ِعلْماً  والإ

آلّياته. أدبياته ونظرياته وقوانينه وا هاماً له ا

أ�سا�سي������اً يف التوا�سل  ع������الم املختلفة دوراً حموري������اً وا وتلع������ب و�سائ������ل الإ

أُح�سن توظيفها– حيث تفتح  ْن ا احل�س������اري والثقايف بني ال�ّسعوب املختلفة –اإِ

مام. آفاقاً وا�سعة اأمام احِلوار وتدفع عجلته ُقُدماً اإىل الأ ا

ناقد واأديب �سوري.

العمل الفني: الفنان جورج ع�سي.

❁❁

ò

ات ات وا�سرتاتيجيَّ ات وتقنيَّ اآليَّ

عالمي مَع الَغرب  احِلَوار الإ

عبد حممد بركو

❁
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عالم وطبيعته  اأوًل- مفهوم الإ

عالم لفظ م�شت������ق من اجلذر العربي  الإ

الثالثي )ع+ل+م= علم( وعلم ال�شيء: عرفه 

عالم:  مر: اأخربه به.. والإ وخربه.. واأعلمه بالأ

خبار، اأي اإي�شال  عل������ى وزن اأفعال، ويعني الإ

�شخا�ص املق�شودين  أو الأ املراد اإىل ال�شخ�ص ا

عالم. بالإ

عالم  ثانيًا- تعريف الإ

أو املعن������ى ال�شائد  اإنَّ املدل������ول اللغ������وي ا

عالم، هو ))التعبري العملي لتكوين  لكلمة الإ

ن�شان يف كل  حاطة مبا يه������م الإ املعرف������ة والإ

زاوية من زوايا حميط������ه، ويف كل مرفق من 

مرافق حياته، ويف كل ركن من اأركان طموحه 

وهموم������ه وحاجات������ه، يف جمي������ع الو�شائ������ل 

جه������زة والفعالي������ات الب�رشي������ة والفني������ة  والأ

عالمية التي ترتكز عليها عملية  واملادية والإ

)1(
التكوين((.

عالم باأنه ))جمموعة الو�شائل   يَُعّرف الإ

أو  املادّية الت������ي ي�شتطيع اأن ميتلكها النظام، ا

أو املجموعة ل�شتخدامها يف التعبري  احلزب، ا

ذاعة  فكار والفل�شفة التي يوؤثِّر بها كالإ عن الأ

حاف������ة وال�شينما وامل�رشح  والتلفزي������ون وال�شَّ

)2(
والفنون املختلفة((.

ويعّرُف بح�شب طبيعت������ه واأهدافه باأنه: 

أ�شاليب الت�ش������ال اجلمعي،  أ�شلوب م������ن ا ))ا

وع������ن طريق و�سائله املختلفة ميكنه الو�سول 

أنه ذو  أه������م خ�سائ�سه ا اإىل اأهداف������ه. ومن ا

اجتاه واحد، اإذ نادراً ما يف�سح املجال للفرد 

لفة التي  أنه يفتقد روح الأ لكي ي������رد عليه. وا

نه يخاطب متلقّياً  ت�سود بني �سخ�س واآخر، لأ

أنه ي�ستجي������ب للبيئة التي يعمل  افرتا�سياً، وا

فيها ويرب������ط فعاليته مبا يقّدمه من حقائق 

)3(
واأحداث كما هي موجودة((.

كما يَُع������ّرف باأّنه: ))نقل �س������ورة ال�سيء 

، وبالتايل ي�سبح 
)4(

������ورة(( ن�ساء ه������ذه ال�سّ لإ

اًَ ع������ن اإرادة الأمم يف  اإعالم������اً ناجح������اً معربِّ

التوا�سل احل�ساري مع �سعوب العامل كافة.

علم  ثالثًا- َمدلوالت االإ

عالم(( اإىل  ي�سري املدلول اخلارجي ل� ))الإ

م�سطلح يطلق على مدلولت متباينة هي:

عالم مبعنى ن�رص املعلومات بعد  ))1- الإ

جمعه������ا وانتقائها واأحيان������اً يطلق على ذلك 

لفظ ال�ستعالم������ات، ويدخل يف هذا املجال 

خب������ار وتف�سريها وو�سعها يف قالب  اإبراز الأ

معني.

ع������الم مبعن������ى الّدع������وة وه������و   2- الإ

أُطل������ق عليه يف  ال�سط������الح الق������دمي الذي ا

الق������رون الو�سطى لفظ – الربوباجندا – اأي 

الن�ساط الهادف اإىل ن�رص الّدعوة والتب�سري بها 

هيونية ت�ستخدم  وك�سب املوؤمنني به������ا. وال�سّ

عالم بهذا املعنى. الإ
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مبعن������ى  ع������الم  الإ  -3

اأو  املفتوح������ة  الّدبلوما�سّي������ة 

والعمل  عبية  ال�سَّ الّدبلوما�سّية 

وهو  اخلارج������ي.  ال�سيا�س������ي 

تطور حدث على �سورة كبرية 

يف الن�س������ف الثاين من القرن 

)5(
الع�رصين((.

راب��������ع��������ًا- اجِل������َه������ات 

ع�����لم�����ّي�����ة ال���ع���رب���ّي���ة  االإ

الَفاعلة

أو  ا يُْق�َسُد به������ا كل �سلطة 

جهاز قادر على اأن يلعب َدوراً 

يف جم������ال تفعيل احِل������َوار مع 

عالم  الغ������رب عرب و�سائ������ل الإ

�س������واء اأكان ذلك على م�ستوى 

أو الوط������ن العرب������ي  القط������ر ا

وهم:

عالمية  1- الدولة: وت�سمل املوؤ�س�سات الإ

كافة التابعة للدولة الوطنّية الُقْطرّية.

عالمي العربي  2- منظم������اُت العم������ل الإ

من خالل اجلامعة العربّية وهي:

اأ- املنظم������ة العربي������ة للرتبي������ة والثقافة 

والعلوم.

عالم العربي. ب- اللجنة الدائمة لالإ

عالم العربي. ت- جمل�س وزراء الإ

ث- احتاد اإذاعات الّدول العربّية.

لالت�س������الت  العربي������ة  املوؤ�س�س������ة  ج- 

الف�سائّية.

نباء العربّية. ح- احتاد وكالت الأ

خ- اللجن������ة امل�سرتكة ل�ستخ������دام القمر 

عالم والثقافة والتنمية. العربي لالإ

3- منظمات القط������اع اخلا�س: وت�سمل 

جمي������ع املنظمات وال�������رصكات التي تعمل يف 

عالم التي ميتلكها ويديرها اأفراد  جمالت الإ

و�������رصكات خا�سة، كما هو احل������ال للقنوات 
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حافة العربية يف  التلفزيوني������ة اخلا�سة وال�سّ

أوروب������ة. وقد ظهرت هذه القنوات منذ عام  ا

1991 وا�ستمرت يف التو�ّسع يف اأعمالها.

4- اجلمعّي������ات واملنظَمات والحتادات 

ن�سطة  ومراكز البحوث التي تقوم بتقدمي الأ

������اً، مثل احتاد  ������اً اأو عربيَّ عالمّي������ة قطريَّ الإ

حفيني الع������رب والنقابات التي متار�س  ال�سَّ

 )6(
عالم  اإلخ. عمل الإ

ع���لم  االإ تفعيل  ���ات  آل���يَّ ا خ��ام�����س��ًا- 

����اورة  ال��ع��رب��ي ل��ي��ك��ون ق�����ادرًا ع��ل��ى حُمَ

الَغرب: 

������ات على �سبي������ل املثال  ليَّ
ومن ه������ذه الآ

لاحل�رص: 

عالم  اأ�سحاب و�سائ������ل الإ اإمي������ان   -1

العام������ة اأو اخلا�س������ة باأهمّي������ة احِل������َوار مَع 

الغرب.

املهنّية والفنّية  توظيف اخل������ربات   -2

والتطورات التكنولوجّية كافة خلدمة احِلَوار 

وتفعيله وتو�سيع اآفاقه.

عالم الذين يكتبون  اإعداد رجال الإ  -3

ويح������اورون ويحررون ويدي������رون وي�سوِّرون 

�َساماًل  اإعالمّياً  اإع������داداً  الربامج احِلَوارّية، 

اَورته. خر وحُمَ ليكونوا اأهاًل ملخاطبة الآ

علم يف التوا�سل  �ساد�سًا- اأهمّية االإ

بني ال�ّسعوب 

عالم اأهميته من كونه الو�سيلة  ي�ستمدُّ الإ

الت������ي يتم به������ا تزوي������د النا�������س باملعلومات 

خبار  ف������كار واحلقائ������ق والأ واملفاهي������م والأ

ال�سادقة بق�سد معاونتهم على تكوين الراأي 

ال�ّسليم اإزاء م�سكلة من امل�ساكل اأو ق�سّية ما، 

ع������الم يَُخاطب العقل والوج������دان ويوؤثِّّر  فالإ

ن�س������اين، اإ�سافة اإىل ذلك فهو  يف ال�سلوك الإ

خباَر م������ن خالل ال�سورة والكلمة  يَْعِر�ُس الأ

أو يقوم بعك�س ذلك اإخفاء وتزييف احلقائق  ا

والوقائع.

عالم يف وقتنا الراهن ع�سَب  وي�سكل الإ

احلي������اة املعا�رصة ووجهاً من وجوه احل�سارة 

احلديث������ة، ف�س������اًل عن كونه ق������وة فاعلة يف 

ن�ساين بني خمتلف �سعوب العامل. التوا�سل الإ

َع�رصن������ا  يف  عالمّي������ة  الإ الث������ورة  اإنَّ 

الّراهن قد األغت احل������دود والزمان واملكان 

ورة بالكلم������ة بحيث اأ�سبحت  وجمع������ت ال�سّ

ر�سية قرية �سغ������رية ي�ستمع اأهلها  الك������رة الأ

فكار عرب  خب������ار والربامج والأ وي�ساهدون الأ

و�سواهما،  نرتني������ت  الإ و�سبكة  الف�سائي������ات 

وبذلك يكون التوا�س������ل الثقايف واحل�ساري 

بني خمتلف �سعوب العامل قد دخل يف مرحلة 

عميقة وجديدة من التمازج والتالقح.
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أننا نعي�س يف ع�رص ل يُنظر  راء ا  وتتفُق الآ

عالم ك�سلط������ة رابعة فح�سب، بل  فيه اإىل الإ

َكَم�ْس������َدر قوة وهيمنة تطاُل املراكز القيادّية 

كافة وت�ساهم ب�سياغة الراأي العام.

عالم املختلفة   َوَهَكَذا ميك������ُن لو�سائل الإ

اأن ت�ساهم م�ساهمة فاعلة يف تكري�س ثقافة 

ليَّات������ه املختلفة من خالل 
آ احِل������َوار وتفعيل ا

خر، وطرح  اأي الآ اأي وال������رَّ تبنيه������ا ل�سعار الرَّ

برامج ِحَوارّية هادفة.

الَعربي  علم  االإ َدور  اأهمّية  �سابعًا- 

اَورة الَغرب  يف حُمَ

ع������الم العربي يف  تتجل������ى اأهمّية َدور الإ

اورة الغ������رب يف نقاط عديدة، منها على  حُمَ

�سبيل املثال ل احل�رص )النقاط التالية(:

أ�سا�سّية هامة يف  1-يَُع������دُّ و�سيل������ة ا  -1

خر وحماورته اإعالمّياً وثقافّياً  التوا�سل مع الآ

وح�سارّياً بغية حتقيق ِحَوار- عربي- غربي 

ج������اد وفاعل وتعميم ثقافة احِلَوار والتفاهم 

أو�سع نطاق. على ا

لنطالق  عالمّية  الإ اخلطط  ر�سم   -2

ليَّات������ه وو�سائله 
آ احِل������َوار املن�س������ود وحتديد ا

وطرق������ه �سم������ن روؤي������ة ا�سرتاتيجي������ة تت�سم 

ميومة. بال�سمول والتكامل والدَّ

ي�ساهم يف �سياغ������ة وبلورة الوعي   -3

الثق������ايف والجتماع������ي وال�سيا�س������ي باأهمّية 

احِلَوار مع الغرب.

أ�سا�سّي������ة يف التعريف  يع������دُّ و�سيلة ا  -4

�سالمّي������ة ورموزها  باحل�س������ارة العربّي������ة الإ

واأعالمها وعطاءاتها يف خمتلف املجالت.

يع������دُّ و�سيل������ة مهم������ة يف الت�سدي   -5

ن�سان  ه �سورة الإ عالم املع������ادي الذي ي�سوِّ لالإ

العربي وح�سارته ودين������ه وِقيمه، من خالل 

ن�سان العربي  ورة احلقيق������ة لالإ تق������دمي ال�سّ

وح�سارته ودينه وِقيمه، والرّد على احلمالت 

الّدعائي������ة احلاق������دة وفق برام������ج اإعالمية 

مدرو�سة وبناءة وهادفة.

يع������دُّ و�سيلة مهمة لن�رِص ِقيم املحبة   -6

واخل������ري والت�سامح ب������ني خمتل������ف ال�ّسعوب 

دي������ان واحل�س������ارات والتخفي������ف م������ن  والأ

اعات الّدولّية. ال�رصِّ

اورة  عالم الَعربي يف حُمَ ثامناً- �سعف الإ

الَغرب 

عالم العربي من َعوامل �سعف  يعاين الإ

عديدة يف جمالته كافة انعك�ست على �سعف 

خر، ول�سيما العامل  خطابه احِلَواري م������ع الآ

الغربي. ومن هذه العوامل على �سبيل املثال 

ل احل�رص:

عالم  غياب التخطيط املدرو�س لالإ  -1

العربي الذي يَُجابَُه بن�ساٍط م�ساد على نحو 

مبا�رص وغري مبا�رص.

عالم العربي على الكثري  احتواء الإ  -2

من املغالطات وعدم الّدقة، والتقليد. 
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غلب املحطات  عف التِّقن������ي لأ ال�سَّ  -3

الَف�سائية العربية.

هيوني������ُة العامليُة  لق������د غر�سِت ال�سَّ  -4

عالميُة الغربيُة املرتبطة بها يف  والو�سائُل الإ

نَّ العرب وامل�سلمني 
أ ن�سان الغرب������ي ا ذهن الإ

رهابي������ني وي�ستهدف������ون تدم������ري  ميثل������ون الإ

عالم العربي بو�سعه  احل�سارة الغربية، والإ

الراهن من حي������ث البنية التقليدية والكوادر 

والو�سائ������ل و�سع������ف انت�س������اره العاملي وعدم 

وج������ود تن�سيق وتكامل ب������ني قنواته املختلفة 

مان لردِّ هذه التهم التي  ������ام الأ ل ي�سكل �سمَّ

تُلقى جزافاً عل������ى العرب وامل�سلمني ودينهم 

احلنيف وح�سارتهم وِقيمهم.

عالم������ي العربي  �سع������ف الفهم الإ  -5

هي������وين يف ال������ّدول  لطبيع������ة الن�س������اط ال�سّ

مريكية  الغربية عموماً والوليات املتحدة الأ

خ�سو�ساً.

عدم وجود مقايي�س ومعايري حمددة   -6

عالمية العربّية. للر�سالة الإ

عالم العربي من التجزئة  يعاين الإ  -7

عف الذي������ن يتجليَّا يف عجزه عن ربط  وال�سَّ

قط������ار العربي������ة مع بع�سه������ا لتكوين راأي  الأ

عالم العربية املرئية  عربي عام، فو�سائل الإ

وامل�سموعة واملقروءة كاف������ة غري قادرة على 

عالم������ي احِلَواري املوّجه  توحيد خطابها الإ

اإىل الراأي العام الغربي.

عدم توظيف منج������زات احل�سارة   -8

وال������رتاث احل�ساري  �سالمّي������ة  الإ العربّي������ة 

مثل  بنوَعيْه امل������ادي وال�سفوي على النحو الأ

خلدمِة َم�َسامني احِلَوار والتفاهم والتعارف 

عالم العربي. يف الإ

 توظيف 
ُ
ع������الُم العربي مل يُح�سِن الإ  -9

النت�سار الكثيف للجاليات العربية والطلبة 

آلّيات  الع������رب يف ال������ّدول الغربّية لتفعي������ِل ا

عالمي والثقايف العربي – الغربي  احِلَوار الإ

أُفقّياًً وعمودّياً. آفاقه ا وتو�سيع ا

ان�رصاف معظم القنوات الف�سائية   -10

العربية اإىل برام������ج الت�سلية والرتفيه واإثارة 

الغرائز، وقلة القنوات احِلَوارية الهادفة.

أثََّر ال�سعف العربي على اخلطاب  ا  -11

عالم  عالم������ي، حي������ث مل ي�ستطع ه������ذا الإ الإ

هي������وين والغربي للذين  عالم ال�سَّ جمابهة الإ

ي�سوِّهان �سورة العرب احلقيقّية وق�ساياهم 

العادلة.

يا�سّية العربّية –  وت�ساهُم اخلالفات ال�سِّ

عالمي وت�ستيت  الغربّية باإ�سعاف املجهود الإ

جه������وده يف �سجالت داخلي������ة حتد من دوره 

)7(
احل�ساري املطلوب يف احِلَوار مع الَغرب.

عالم  غلبة الطابع العاطفي على الإ  -12

مر الذي يوؤث������ر على مو�سوعيته  العرب������ي الأ

وم�سداقيته.

عدم وج������ود قناة عربّي������ة ِحَوارّية   -13
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�سة باملطلق لق�ساي������ا احِلَوار مع الغرب  مكرَّ

اعة وباللغ������ات الغربّية  تبث على م������داِر ال�سَّ

�سا�سّية، ف�ساًل عن اللغة العربّية. الأ

ع������الم  ))الإ مفه������وم  �سيط������رة   -14

آخ������ر  ا واإع������الم  الداخل������ي  لال�سته������الك 

عالم  ويل(( ول�سيما يف الإ ال������دَّ لال�ستهالك 

العربي الر�سمي.

ال�سعف يف تنظي������م واإدارة �سيا�سة   -15

عالم الر�سمي اأو  عالم، �سواء اأكان ذلك الإ الإ

عالم املرتبط مبكاتب  أو الإ عالم اخلا�س ا الإ

اجلامعة العربية.

غي������اب الربام������ج املدرو�س������ة ذات   -16

الطابع الفكري املنهجي عن ثقافة احِلَوار مع 

أ�ساليبه وقنواته وتقنياته. الغرب واأدواته وا

عالم الَغربي  تا�سعاً- حَتليل َمنظومة الإ

عالم الغربي  ينبغي حتليل منظوم������ة الإ

آلّياتها واأدواتها وو�سائلها، وذلك لكي  وفه������م ا

نتمكن من القدرة على حماورتها، لقد و�سلت 

ع������الم الغربي لدرج������ة ا�ستطاع  �سط������وة الإ

معها اأن ميلي ال�سيا�س������ات وال�سرتاتيجّيات 

والتوجه������ات للحكومات والق������ادة يف الدول 

الغربية كافة.

فلق������د جاء ط������وين بلري بح������زب العمال 

الربيط������اين اإىل ال�سلطة بع������د 18 عاماً من 

غيابه عن امل�رصح ال�سيا�سي نتيجة احلمالت 

عالمي������ة املنّظم������ة واملكّثفة الت������ي قادتها  الإ

عالم الت������ي يقودها »روبرت  اإمرباطورية الإ

مردوخ«.

عالمّية الغربّية  لقد �سهدت ال�ساح������ة الإ

يف وقتن������ا الراه������ن حت������ولت هام������ة، منها 

حتولها اإىل م�رصوع اقت�سادي �سخم بحاجة 

أّدى اإىل  اإىل ا�ستثم������ارات مالّية �سخمة، مما ا

أو  ح�رص ملكية هذا امل�رصوع اإما بيد الّدولة ا

مر الذي َق�رَصَ  بي������د راأ�س املال ال�سخ������م. الأ

حرية التعب������ري على هات������ني القوتني الدولة 

واملال.

عالم  كما تعاظم الدور الذي يقوم به الإ

ن�س������اق املعرفّي������ة والفكرّي������ة  يف تكوي������ن الأ

والِقيمّي������ة للمواط������ن وتراج������ع دور البي������ت 

يا�سّية. ينية وال�سِّ واملدر�سة واملوؤ�س�سة الدِّ

وم������ن اأهم الَعوام������ل املوؤثِّرة يف اخَلطاب 

عالمي الَغربي: الإ

املوؤ�س�سات القت�سادّية والجتماعّية   -1

وال�سيا�سّية.

ا�سخة يف  الرَّ الجتماعّية  احَلَقائق   -2

ِذهِن اجلمهور.

التنظيم الدقي������ق للعمل يف و�سائل   -3

عالم. الإ

والكيل  ال��غ��رب��ي  ع����لم  االإ ع���ا����رصًا- 

مبكيالني 

عالم  ن�سان العربي بريبة اإىل الإ ينظر الإ

الغربي الذي يتخُذ م������ن حريِة الراأي �سعاراً 
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ل������ه، يّدعي الدفاع عنه. وهنا يت�ساءل العرب 

عالم  الذي������ن يُ�ستهدف دينه������م يف و�سائل الإ

ينية تندرج  الغربي������ة: هل اإهانة الرم������وز الدِّ

ع������الم الغربّية؟  �سم������ن حري������ة و�سائ������ل الإ

وي�ست�سهدون على ذلك ب�سواهد كثرية منها:

آي������ات  عندم������ا �س������درت رواي������ة »ا  -1

�سيطاني������ة« 1988 ل�سلم������ان ر�س������دي اأطنَب 

عالم الغربي يف احلديث عنها معترباً اإياها  الإ

دب وحرية التعبري؟!  »فتحاً كبرياً« يف الأ

ِعلَم������اً باأنه������ا مت�������سُّ بادع������اءات كاذبة 

د  ومفردات بذيئة �سخ�َس النَّبي الكرمي حممَّ

�سلى اهلل عليه و�سلم الذي يدين بدينه اأكرث 

من مليار ون�سف مليار م�سلم.

عندم������ا ن�رصت �سحيف������ة »يولندز   -2

بو�سنت« الدامناركية الر�س������وم امل�سيئة للّنبي 

د �سلى اهلل علي������ه و�سلم حذت حذوها  حممَّ

أُخ������رى، وعن������د العرتا�س  �سح������ف غربية ا

�سالمي الوا�سع على هذه الر�سوم امل�سيئة  الإ

أنها  مت ت�سنيفها وتربيره������ا يف الغرب على ا

تدخل �سمن حرية التعبري.

عندم������ا ب������ثَّ النائ������ب الهولن������دي   -3

املتطرف »غريت وايلدرز« فيلمه الذي يهاجم 

عالم  �سالم اأطنبت بع�������س و�سائل الإ فيه الإ

الغربّية يف احلديث عنه. 

اإنَّ هذه ال�سواهد تدلُل وبجالء اأن »حرية 

ع������الم الغربي يف  التعبري« الت������ي يت�سدُق الإ

نها  احلدي������ث عنها لي�ست اأخالقّي������ة البتة لأ

تتعر�������س  اإىل م�ساعر اأكرث من مليار ون�سف 

ليل  مليار م�سلم، ف�ساًل عن عدم توازنها، والدَّ

امغ على ذلك ه������و احلر�س »الفوبيوي«  الدَّ

على ع������دم مهاجمة اليهود خ�سي������ة التهام 

امية. مبعاداة ال�سَّ

اإنَّ مبداأ حرية التعبري يف الَغرب بحاجٍة 

اإىل مراجع������ة اأخالقية ومهنّي������ة كي ل يُتََّخَذ 

ذريع������ًة لزدراء الع������رب وامل�سلمني، وبالتايل 

احِل������َوار  كاأداء يف طري������ِق  َعقب������ة  يُ�سب������ح 

املن�سود.

ح���ادي ع�رص – َت�����َس��اوؤالت ِح��َوارّي��ة 

علم الغربي: عربّية بر�سِم االإ

ورة امل�سّوهة والقامتة   انطالق������اً من ال�سّ

ن�سان العربي ودينه وح�سارته  ل�سخ�سي������ة الإ

عالم الغربي، ولكي  وعاداته وتقاليده يف الإ

نب������دد الهواج�س الّنف�سّية التي تعوق احِلَوار، 

عالم الغربي  يحقُّ لن������ا اأن نحاور رج������ال الإ

�سئلة التالية: ونطرح عليهم الأ

عالم  أ�سباب انحي������از الإ ا ما ه������ي   -1

الغربي وب�س������كل �سافر �سد الق�سايا العربّية 

القومّية والوطنّي������ة وال�سيا�سّية والقت�سادّية 

ينّية واللغوّية كافة؟! والثقافّية والدِّ

أ�سباب احلملة التي ي�سنها  ما هي ا  -2

�سالمي وخلطه  عالم الغربي على العامل الإ الإ

�سولية  �سالمية الأ املتعّمد بني احل������ركات الإ

�سالمي؟! ين الإ وبني الدِّ
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أ�سباب و�سم العرب والّدين  ما هي ا  -3

رهاب؟! �سالمي احلنيف بالإ الإ

م������ا ال�سب������ب وراء اإظه������ار البلدان   -4

حاف������ة الغربي������ة اأغلب  �سالمي������ة يف ال�سّ الإ

حيان يف �سورة رج������ل دين جمنون ينطلق  الأ

ماء؟ كما  يف ال�س������وارع متعط�ساً ل�سف������ِك الدِّ

)8(
حفي الربيطاين »جون كوك�س«. يقول ال�سّ

عالم الغربية  تَُقِدُم و�سائل الإ ملاذا   -5

�س������ورة م�سّوهة متكررة للع������رب بعيدة جداً 

عن الواقع الذي يعي�سه ويدركه العرب، كما 

أوليفيه دالج« من  حفي الفرن�سي »ا يقول ال�سَّ

)9(
اإذاعة فرن�سا الدولية.

ن�سان  ملاذا يكون ت�سويه �س������ورة الإ  -6

ن�سان  العرب������ي يف مقاب������ل تلميع �س������ورة الإ

حيان؟ اليهودي يف اأغلب الأ

مل������اذا ل تتدخل منظم������ات حقوق   -7

املدنّي������ة  احلق������وق  ومنظم������ات  ن�س������ان  الإ

واملنظمات الّدولّية يف معاجلة هذه الظاهرة 

لبّية كما تدخلت �سابقاً �سد ت�سويه �سورة  ال�سَّ

عالم الغربي. ن�سان الزجني يف الإ الإ

��ات  ����ات وت��ق��ن��يَّ آل����يَّ ث����اين ع�����رص – ا

م�ستقبلّية  وتو�سيات  ات  وا�سرتاتيجيَّ

علمي مَع الَغرب: لتفعيِل احلَوار االإ

عالمية العربية يف  دور املكاتب الإ  -1

اخلارج 

تتواج������د يف العوا�س������ِم الغربية ع�رصات 

ع������الم العربي������ة، وه������ي مت������وُر  مكات������ب الإ

خدماته������ا  وتق������دم  والن�س������اط،  باحلرك������ة 

عالمي������ة جلمعي������ات ال�سداق������ة العربية  الإ

الغربية كتزويدها مبحا�رصين وكتب واأفالم 

ومعلومات ومن�س������ورات، وتقدم بع�س العون 

جلمعيات الطلبة العرب.

عالمّية اأن يكون  وميكُن لهذه املكاتب الإ

له������ا ق�سب ال�سب������ق يف احِلَوار م������ع الغرب، 

أنه������ا تفتق������ر اإىل ديناميكي������ة احلرك������ة  اإلَّ ا

وهام�س املن������اورة والقدرة على اإقامة ج�سور 

حف  ات�س������ال فاعلة ومواق������ع يف بع�س ال�سّ

ويف بع�س حمطات التلفزي������ون، وبني رجال 

دب، ورجال ال�سيا�سة من برملانيني  الفكر والأ

وزعماء اأحزاب واحت������ادات نقابات عمالية، 

لت�سمن لنف�سها م�سارك������ة فاعلة يف تعريف 

الراأي العام الغربي بق�سايانا العادلة، وتقف 

يف وجِه احَلمالت املغر�سة التي يتعر�س لها 

ادقة  ورة احلقيقية ال�سّ العرب، وتق������ّدم ال�سّ

ن�سان العربي وح�سارته ودينه  ل�سخ�سي������ِة الإ

احلنيف وتراثه.

عالمّية العربّية  ولكي حتقق املكات������ب الإ

العاملة يف الغرب اأهدافها يف احِلَوار املثمر 

حيح بق�سايانا العربية العادلة  والتعريف ال�سَّ

لبدَّ لها من القيام مبا يلي:

لة  عالمّي������ة املوؤهَّ اأ- اإع������داد الك������وادر الإ

خر،  لتحقي������ِق احِلَوار والتفاعل الالزم مع الآ

عالمي  ف�ساًل ع������ن التاأهي������ل الثق������ايف والإ

أة. والقدرة على احلركة واملبادا
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حفية ب�سكل  ب- عق������د املوؤمت������رات ال�سّ

َدوري ل�������رصح الق�ساي������ا العربّية وفتح املزيد 

أبواب احِلَوار. من ا

ت- عقد الن������دوات الفكرّية التي يُدعى 

دب وال�سيا�سة  اإليها نخبة من رجال الفكر والأ

من الطرفني حتت عناوي������ن وحماور هادفة 

مثل:

آف������اق احِل������وار احل�س������اري العربي-  - ا

الغربي.

َدام احل�سارات. - حوار الثقافات ل �سِ

ث- توزيع املن�سورات والكرا�سات والوثائق 

عالمّي������ة على كل من يهمهم معرفة املزيد  الإ

عن العرب وح�سارتهم.

عالمّية،  ج- فتح املزيد من املكات������ب الإ

وزيادة عدد موظفيها وميزانياتها وتطعيمها 

أتقنوا بع�س لغاته  ب�سبان عا�سوا يف الغرب وا

وعرفوا اأهله جيداً.. اإلخ.

عالم  َدور َوَزارات الإ  -2

عالم العربّية اأن  ينبغي عل������ى وزارات الإ

تكّثف جهودها وترفع وترية عملها يف جماِل 

������َوار الثقافات بني العرب  عقد موؤمترات ِحَ

حفيني  والغرب، وهذا ي�ستدع������ي دعوة ال�سَّ

ورجال التلفزيون والوف������ود الربملانية ووفود 

الطلب������ة ونقابات العم������ال اإىل زيارة اأقطارنا 

نَّ 
العربّية للِح������َوار والتفاهم والتع������ارف، لأ

ز الوفود عند  هذه املوؤمترات والزيارات حتفِّ

عودته������ا اإىل اأقطارها على و�س������ع التقارير 

فالم التي ت�ساهم يف  حفية والأ واملقالت ال�سَّ

حت�سني �س������ورة العرب وتدفع بعملية احِلّوار 

مام. ال�سحيح اإىل الأ

نب������اء  الأ وَكالت  م������َع  التع������اون   -3

حف واملجالت الغربّية وال�سُّ

عالمي مع الغرب  اإنَّ احِلَوار الثقايف والإ

نباء العربّية وو�سائل  ي�ستلزُم تعاون وكالت الأ

خرى مع بع�سها البع�س،  عالم العربّية الأ الإ

نباء الغربّية والعاملية،  وتعاونها مع وكالت الأ

نَّ احِلَوار عملّي������ة �ساملة ومتكاملة تتطلُب 
لأ

ح�سَد طاق������ات وقدرات ثقافي������ة واإعالمية 

متنوعة كي يحقق احِل������َوار اأهَدافه املرجوة 

يف التع������ارف والتفاهم وبن������اء ج�سور الثقة 

واملحبة.

نباء العربية اأن تعقَد  وميكن لوكالت الأ

اتفاقي������ات تعاون اإعالم������ي يف جمال تعميق 

آَدابه وعنا�رصه مع وكالت  مفاهيم احِلَوار وا

نب������اء الغربية الكربى املوؤث������رة على الراأي  الأ

العام الغرب������ي والعاملي، ومنه������ا على �سبيل 

املثال ل احل�رص:

نباء الفرن�سي������ة )هافا�س(  اأ- وكال������ة الأ

.Havas
نباء الربيطاني������ة )رويرت(  ب- وكال������ة الأ

.Reuter
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 the New( مريكية نباء الأ ت- وكالة الأ

.)york Associated press
 the( الرو�سي������ة  نب������اء  الأ وكال������ة  ث- 

.)Russian telegraph Agency
ملاني������ة )وول������ف(  نب������اء الأ ج- وكال������ة الأ

.wolff
وكذل������ك ينبغ������ي م������ّد ج�س������ور التعاون 

عالم������ي يف ق�سايا احِلَوار املختلفة ون�رص  الإ

أك������رث ال�سحف  ثَقافت������ه وتكري�������س ِقيمه مع ا

واملجالت الَغربية انت�س������اراً ومنها: �سحيفة 

الغاردي������ان، ونيويورك تامي������ز، وول �سرتيت 

جورنال، ووا�سنطن �ستار، ونيويورك بو�ست، 

و�سيكاغو تربيون، ولوموند، وتامي، ونيوزويك، 

ندبندنت، والديلي تلغراف،  وماغازي������ن، والأ

وهريالدتريبيون، ودير �سبيغل.. اإلخ.

عالمّية العاملّية  َدور املنظمات الإ  -4

عالمية  يق������ع على عات������ق املنظم������ات الإ

العاملية م�سوؤولي������ة ج�سيمة يف تفعيل احِلوار 

ن�ساني������ة املختلفة، ول�سيما  بني الثقافات الإ

آف������اق اإعالمية وا�سع������ة يف احِلوار  يف فت������ح ا

العربي- الغربي، وت�سجيع التعارف والتفاهم، 

وتوظي������ف تقنيات الت�س������ال احلديثة كافة، 

عالم اجلماهريية يف دعم م�سرية  وو�سائل الإ

احِلوار.

عالمّي������ة العاملّي������ة   وم������ن املنظم������ات الإ

املدع������وة للم�ساهمة يف دِع������م م�سرية احِلوار 

عالمي بني العرب والغرب على  الثقايف والإ

�سبيل املثال ل احل�رص:

ذاعة والتلفزيون:  اأ- املنظمة العاملية لالإ

تاأ�س�س������ت ع������ام 1946 ب������دلً ع������ن منظم������ة 

ذاعات العاملية. الإ

 :)o.i.c( ب- منظمة ال�سحفيني الّدولية

تاأ�س�س������ت ع������ام 1946، وت�س������م منظم������ات 

كرث من 120 دولة يف العامل. ال�سحفيني لأ

لالت�س������الت  العاملي������ة  املنظم������ة  ت- 

قمار ال�سناعية: تاأ�س�ست  لكرتونية عرب الأ الإ

يف وا�سنط������ن وت�س������م يف ع�سويتها اأكرث من 

109 دولة.

أن�ساأته الأمم  ث- احت������اد الربيد العاملي: ا

املتح������دة 1947 وي�سم يف ع�سويته اأكرث من 

168 دولة.

ج- منظمة )�سحفيون بال حدود(.)10(

حفي������ني  ال�سّ املرا�سل������ني  ن������ادي  ح- 

جانب. الأ

حفي������ني  لل�سّ الوطن������ي  الحت������اد  خ- 

الربيطانيني.

حفي������ة يف ال������دول  د- الحت������ادات ال�سَّ

الغربية كافة.

عالمي الَعربي- الَغربي  التَعاون الإ  -5

من املوؤكد اأن العالقات العربية– الغربية 

يا�سية والقت�سادية يف حالة جيدة، وهذا  ال�سِّ

يدعونا لطرح م�رصوع تعاون اإعالمي عربي- 
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غرب������ي من اأج������ل تعزي������ز مفاهي������م احِلوار 

والتفاه������م وال�س������الم بني ال�سع������وب، وتغيري 

خها  لبية الت������ي ير�سِّ ال�س������ورة النَّمطي������ة ال�سَّ

ع������الم الغربي عن العرب������ي وامل�سلم، واأن  الإ

عالمية الغربية الكربى  تتخلى املوؤ�س�سات الإ

عن ا�ستعالئها املوروث منذ عهود ال�ست�رصاق 

وال�ستعم������ار يف نظرتها للع������رب وامل�سلمني، 

اإذا م������ا اأرادت بناء تع������اون اإعالمي عربي- 

غربي يعّزز التع������اون يف املجالت ال�سيا�سية 

والقت�سادية والثقافية. 

عالم������ي العربي- الغربي  اإنَّ احِل������وار الإ

يجب اأن يتوا�س������ل رغم كل الظروف ال�سيئة 

والعقب������ات والتحّيزات الت������ي يُظهرها هذا 

ين  ن�سان العربي وامل�سلم والدِّ عالم �سد الإ الإ

نَّه ل بديل  �سالم������ي واحل�سارة العربية، لأ الإ

أدن������ى قدر من التعاون  عن احِلوار لتحقيق ا

والتفاه������م امل�سرتك، وتبدي������د كل ال�سبهات، 

لبية. ور ال�سَّ وت�سحيح كل ال�سُّ

عالم������ي العربي- الغربي  اإنَّ التعاون الإ

آلّيات  ي�ساهم م�ساهمة فاعلة يف دعم وتفعيل ا

عالمية احلا�سنة  احِلوار،وتوفري القنوات الإ

ن�سانية. والناقلة لر�سالته الإ

 وق������د ُعق������دت موؤمترات عدي������دة لبناء 

عالمي العربي– الغربي وتعزيزه  التعاون الإ

وتفعيله وتطويره، ومنها على �سبيل املثال ل 

احل�رص:

اأ- الجتماع املو�ّسع بني اجلامعة العربية 

أ�س�س  وروبي عام 1994 الذي و�سع ا والحتاد الأ

وروبي. عالمي العربي – الأ التعاون الإ

وروبي-  ب- موؤمتر بر�سلون������ة للِحوار الأ

املتو�سطي ال������ذي عقد يف بر�سلونة )28-27 

أ�س�ساً جديدة  /1995/11(، وال������ذي و�س������ع ا

وروبي- العربي، ومن  عالم������ي الأ للتعاون الإ

�س�س: هذه الأ

ق������رار ب������اأن التقالي������د الثقافي������ة  ))- الإ

واحل�سارية على جانب������ي املتو�سط واحلوار 

ن�سانية  بني ه������ذه الثقاف������ات واملج������الت الإ

ل عن�رصاً  والعلمي������ة والتكنولوجي������ة.. ت�س������كِّ

رئي�سياً يف التق������ارب والتفاهم بني ال�سعوب 

دراك املتبادل فيما بينها. ن الإ وحُت�سِّ

- اإنَّ احِل������وار والح������رتام املتب������ادل بني 

ديان �رصطان �رصوريان لتقارب  الثقافات والأ

ال�سعوب.

- اأهمّي������ة الدور ال������ذي ت�ستطيع اأجهزة 

عالم القي������ام به للتقري������ب والتفاهم بني  الإ

ث������راء امل�سرتك بني  الثقاف������ات كم�س������در لالإ

طراف. الأ

ن�ساين والهتمام  - �رصورة تنمية احِلوار الإ

بالتعلي������م والتاأهيل يف املج������الت الثقافية، 

عالمي ومعرفة  وت�سجيع التبادل الثقايف والإ

لغات اأخرى مع احرتام الهوّية الثقافية لكل 
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�رصيك، وتنفي������ذ ال�سيا�سة امل�ستدمية للربامج 

)11(
عالمّية والرتبوية والثقافية((. الإ

عالم������ي العرب������ي- 6- دور التب������ادل الإ

الغربي 

عالمي ال������ّدويل من  اأ�سب������ح التب������ادل الإ

متطلبات احلي������اة املعا�������رصة، ول�سيما بعد 

التط������ورات املذهل������ة يف و�سائ������ل الت�س������ال 

لكرتونية وانت�سار البث الف�سائي، وميكن  الإ

عالمي بني الّدول خلدمة  توظيف التبادل الإ

ق�ساي������ا احِلوار والتفاه������م والتعارف، حيث 

عالم اجلماهريّية الّدولّية  ت�ساعد و�سائل الإ

عل������ى تكوين املواقف من الق�سايا املطروحة 

وبلورة اجتاهات الراأي العام.

كم������ا تلعب دوراً هام������اً يف عملية التغيري 

ال�سيا�س������ي والثقايف والفكري ل������دى القراء 

وامل�ستمعني وامل�ساهدين، 

وت�ساه������م يف تدعي������م �سل������وك اجلمهور 

عالمي من موقف معني، ولهذه العتبارات  الإ

عالمي الّدويل، دوراً  جمتمعة يلعب التبادل الإ

هاماً يف تفعيل وجناح عملية احِلوار.

عالم العاملية اأن تتعاون  وميكن لو�سائل الإ

عالمية التي  فيما بينها ملجابهة احلمالت الإ

َدامية وعن�رصية. حتمل توجهات �سِ

أي�ساً اأن تق������وم بحمالت  كم������ا ميكنه������ا ا

اإعالمية م�سرتكة لتعزيز ِقيم احِلِوار وثقافته 

و�سلوكياته بني ال�سعوب كافة.

وا�سرتاتيجّي������ات  وتقنّي������ات  آلّي������ات  ا  -7

اإعالمّية اأخرى 

ما دمنا نعي�س يف ع�رص العلم والتكنولوجيا، 

وم������ا دمنا ن�سعى ب�س������دٍق ملحاورِة الغرب يف 

كل املج������الت املُْختَلف حولها، فال بدَّ لنا اأن 

نبني ا�سرتاتيجية اإعالمّي������ة م�ستقبلّية تقوم 

على تقنّية جدي������دة لتحقيِق ِحواٍر فاعل مع 

�سعدة،  الغرب على خمتلف امل�ستوي������ات والأ

ف�ساًل ع������ن ال�رصورة امللّحة لتطوير خطابنا 

عالمي احلايل وتقوميه ونقده. الإ

ويو�س������ي البحث اأن تنطلق ال�سرتاتيجية 

عالمي������ة العربّي������ة اجلديدة م������ن النقاط  الإ

�سا�سّية التالية: الأ

عالم العربي وتاأهيله  اأ- اإعادة هيكلة الإ

للِحوار تخطيط������اً وتنفيذاً، وذل������ك باإ�ساعة 

الوع������ي باأهمية احِل������َوار الثقايف مع الغرب، 

ودع������م احلكوم������ات العربي������ة وتفهمها لهذا 

التوج������ه، ورف������ع امل�ستوى الثق������ايف والفكري 

عالم، و�سوله اإىل الّدول  واملهني والتقني لالإ

�سلي������ة، وت�سافر اجلهود  الغربية بلغاتها الأ

عالمّية العربّية كافة وتكاملها. الإ

عالمي احِلواري  ب- تركيز الن�س������اط الإ

على كافة القطاعات الر�سمية واملوؤ�س�ساتية 

وال�ّسعبية الغربية املوؤثرة.

يا�سية  ت- درا�س������ة وحتليل الق������وى ال�سِّ

املتحركة  والثقافي������ة  الفكري������ة  والتي������ارات 
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وال�ساع������دة يف املجتمع الغرب������ي، والتعامل 

خر.  أ�س�س من املعرفة الدقيقة بالآ معها وفق ا

أ�سالي������ب بناءة وجمدي������ة يف حماورة  واتب������اع ا

يجابية  الراأي العام الغربي وخلق املناخات الإ

للِحوار.

ث- الدخ������ول يف ِحوار جاد مع التيارات 

اليهودي������ة املعتدلة املنا�رصة للح������ق العربي 

هيوين. والراف�سة للم�رصوع ال�سّ

ج- عر�س الروؤي������ة العربية للِحوار على 

الطرف الغربي ب�سائر م�سامينها وقواعدها 

أ�ساليبها. وحمدداتها وا

خ- و�س������ع �سيا�س������ات اإعالمي������ة راهن������ة 

ورة الّنمطية  وم�ستقبلية ترمي اإىل تغيري ال�سّ

لبي������ة ع������ن العرب يف املجتم������ع الغربي. ال�سَّ

واإي�س������ال الواق������ع العربي اإىل ال������راأي العام 

الغربي وقادته ونخبه.

عالمية املتاحة،  د- اغتنام كل الفر�س الإ

ومنه������ا �������رصاء �سحف غربي������ة وتوظيفها يف 

احِلوار، ف�ساًل عن تاأ�سي�س حمطات تلفزيونية 

غرا�س احِلوار، وميكن اأن تكون  وتكري�سها لأ

ح������ف مملوكة لرجال  هذه املحط������ات وال�سّ

اأعم������ال ع������رب اأو دول عربي������ة اأو منظمات 

عربية كجامعة الدول العربية.

أداء  ذ- اإعادة النَّظ������ر يف طريقة عمل وا

الف�سائي������ات العربية حت������ى ل ت�سبح عبئاً 

على ق�ساي������ا احِلوار والتوا�س������ل مع الراأي 

الع������ام الغربي، وذلك باإعادة النظر بالربامج 

يني������ة التي حت�س على العنف  عالمّية الدِّ الإ

والكراهية.

ع������الم �سالح ذو  نَّ الإ
أ ولنتذك������ر دائم������اً ا

ع������الم العربّية  حدي������ن، فبع�س و�سائ������ل الإ

يني بني  اع الثقايف والدِّ ت�ساهم بتاأجيج ال�رصِّ

ال�ّسعوب بينما واجبه������ا احلقيقي ور�سالتها 

ال�سامية يف توثيق ع������رى التوا�سل والتفاهم 

والتعارف بني ال�سعوب.

عالم الغربي  ر- عقد موؤمتر نوع������ي لالإ

م������ن اأجل التفاق على ا�سرتاتيجيات ِحوارية 

م�ستقبلي������ة م������ع العامل الغرب������ي يف املجالت 

عالمية  يني������ة والإ الثقافي������ة والفكري������ة والدِّ

كافة.. اإلخ.

ع������الم التفاعل  ز- يج������ب اأن يحق������ق الإ

الفك������ري والثقايف بني رج������ال الفكر العربي 

والغرب������ي خللق احِلوار البّناء الذي يقود اإىل 

التعارف والتفاهم املتبادلني.

عالم العربي  �������س- اأن تت�سم �سيا�س������ة الإ

احِلواري������ة بطاب������ع الدميوم������ة م������ع الغرب، 

وتتوا�سل بوتائر َفّعالة بال انقطاع.

 �������س- زج كاف������ة الو�سائ������ل والقن������وات 

عالمي������ة العربية اجلادة يف احِلوار وعدم  الإ

اإهمال اأي و�سيلة ِحوار غري مبا�رصة كال�رصكات 

التجارية و�سواها.

�������س- عقد موؤمت������رات اإعالمّية ِحوارّية 
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متوا�سلة ومتابعة تنفيذ مقرراتها وتو�سياتها 

جيال اجلديدة  وابتكار برامج ِحوارية بني الأ

من ال�سباب العربي والغربي.

اأن ت�سته������دف ا�سرتاتيجية  �س- يج������ب 

عالمي  عالم العرب������ي عزل الن�س������اط الإ الإ

ه ل�سورتهم  الغربي املع������ادي للعرب وامل�س������وِّ

وحتيي������ده وك�سب قوى ال������راأي العام الغربي 

الذي ظه������ر تعاطفها جلّياً خ������الل العدوان 

ال�سهي������وين الرببري على قطاع غزة. فيجب 

اأن نحاف������ظ عل������ى الّدعم ال�ّسعب������ي الغربي 

للق�سايا العادلة ل اأن نخ�رصه.

ن�سان العربي يف  ط- حت�سني �س������ورة الإ

رهابي  ظل وج������ود �سور منطية �سلبي������ة كالإ

/النفط������ي /املخادع /املتخل������ف /البدوي.. 

اإلخ.

العربي������ة  باحل�س������ارة  التعري������ف  ظ- 

�سالمي������ة ودورها الكبري يف بناء احل�سارة  الإ

ن�سانية. الإ

همّية القت�سادية الفائقة  ع- التعريف بالأ

للوطن العربي بالن�سبة للدول الغربية واأهمّية 

ن  الّدول الغربي������ة بالن�سبة للوطن العربي، لأ

امل�سال������ح القت�سادي������ة املتبادلة هي عنا�رص 

تدعم عملّية احِلوار والتفاهم والتوا�سل بني 

ال�سعوب.

أبن������اء الوطن  غ- التعري������ف باإبداع������ات ا

العربي داخل الوطن وخارجه، مثل التعريف 

باملبدعني والعلم������اء املهاجرين الذين لديهم 

أمث������ال الذين  ا اعرتاف قوم������ي باإجنازاتهم، 

ح�سل������وا عل������ى جوائ������ز حملي������ة اأو قومية. 

�سم������اء العربية يف املهجر  �ساف������ة اإىل الأ بالإ

لَْت اعرتافاً دولياًّ باإجنازاتها �سواء  التي ح�سَّ

أو  حل�سولها على جوائز عاملية كجائزة نوبل ا

أ�سهمت يف جمال  غونكور اأو غري ذلك، والتي ا

أدبّياً وتلّقت  اخت�سا�سها اأكادميّي������اً وعلمّياً وا

على ذلك اعرتافاً دولّياً.

ع������الم العربي  ف- �������رصورة مواكب������ة الإ

للتقنيات العالية بنقلها ودرا�ستها وا�ستيعابها 

الثق������ايف  احِل������َوار  لتفعي������ل  وا�ستثماره������ا 

عالمي مع الغرب. والإ

ع������ي احلثيث جلعل العالقة ودية  ق- ال�سَّ

ن�سان الغربي،  عالم العربّية والإ بني و�سائل الإ

عالمي من الت�سّنج  وذلك بتنقي������ة خطابنا الإ

والتخوين والرجتال والع�سوائية.

عالم  ك- �رصورة تاأ�سي�س مركز دويل لالإ

العرب������ي يف الغ������رب يكون ملحق������اً باملنظمة 

العربي������ة للرتبية والثقاف������ة والعلوم يناط به 

م�سوؤولي������ة ت�سحي������ح �سورة الع������رب ودينهم 

ه������ن الغرب������ي، والتاأ�سي�������س  وتراثه������م يف الذِّ

الفاع������ل لنظرية اإعالمّي������ة يف جمال احِلوار 

تتعدى النطاق القومي لي�سمل تاأثريها الغرب 

والعامل باأ�رصه، وينبثق عن هذا املركز �سحف 

وجمالت ودور ن�رص وف�سائيات ت�سدر وتبث 

بلغات غربية.
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عالميني العرب  ل- التدريب امل�ستمر لالإ

وتاأهيله������م ليكونوا قادري������ن على احِلوار مع 

خر، وتاأ�سي�������س جمموعات وكوادر نخبوّية  الآ

موؤهلة للِحَوار.

أنب������اء عربّية على وجه  م- اإن�س������اء وكالة ا

نباء العربّية  ال�رصعة، وذلك لعجز وكالت الأ

القطري������ة و�سعفه������ا يف ق�ساي������ا احِلوار مع 

فريقية  نباء الأ الغرب، على غرار وكال������ة الأ

�سيوية، ووكالة دول اأمريكا  )بانا(، والوكالة الأ

 )12(
الالتينية والكاريبي.

ن- يوؤك������د البحث على �������رصورة درا�سة 

ع������الم ال�سهي������وين التي جنحت  جترب������ة الإ

جناح������اً كا�سحاً يف اإقناع الراأي العام الغربي 

هيونية حركة »حترر وطني«  اأن احلركة ال�سَّ

بعد اأن اعتربته������ا الأمم املتحدة عام 1974 

حرك������ة عن�رصي������ة، ف�س������اًل عن جن������اح هذا 

ع������الم يف ك�سب الراأي الع������ام الغربي اإىل  الإ

جانب »اإ�رصائيل« يف كل الق�سايا التي تتعلق 

بها.

ه�- اإن�ساء مواق������ع اإنرتنيت عربية جادة 

خا�سة باحِل������وار تت�سمن بن������وك معلومات، 

وكتب، ومق������الت، ووثائ������ق موؤمترات حول 

ِحِوار الثقافات.

و- يجب عدم اإهمال احِلوار العربي مع 

آ�سيا  خ������رى كافة يف ا ن�سانية الأ الثقاف������ات الإ

واأفريقيا واأمريكا الالتينية وا�سرتاليا.

عالمّية  ف������ادة م������ن الطاق������ات الإ ي- الإ

�سدقاء يف املهاجر لتكون جزءاً  العربّي������ة والأ

عالمي الّدويل، بحيث  من عملّية الت�سال الإ

أبناء املجتمعات التي  يقوم هوؤلء مبَح������اَورة ا

يعي�سون فيه������ا، فجاذبية املحاور ترتبط من 

اإح�سا�س املتلقي باأن من يخاطبه لي�س غريباً 

عنه، و�������رصورة ت�سميم الربام������ج احِلَوارّية 

باأ�سلوب اح������رتايف علمي، ف�ساًل عن �رصورة 

نه������م يوؤثِّرون فيمن  حم������اورة قادة ال������راأي، لأ

حولهم. وكذلك يو�س������ي البحث باإن�ساِء فرع 

َحافة  خا�������س بثقافِة احِل������َوار يف كليات ال�سَّ

عالم. والإ
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آخر  ب�ضع كلمات �إىل �ملحت��ل و�الحتالل من �

طفل فل�ضطيني �رصعه ر�ضا�ص دبابة �ضهيونية..  

	

	ما	متِلُك	من	حقٍد	على	النا�س، 	فيِه..	ُكلَّ �ُصبَّ

أَر�صي	اجلميلَْة.. على	الدنيا..	على	ا

أ�صالَء	�صحايانا �ْصَمنِت-	ا 	فيه	–بدل	الإِ �ُصبَّ

�ساعر العروبة والطفولة الكبري

العمل الفني: الفنان عبد اهلل الكفري.

❁

ò

❁
�سليمان العي�سى

اجلـــــــــــــــــدار
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من الفجِر.. اإىل الفجِر.. قتيلَْة

 َعلِِّه ما �شئَت،

وارُكْزهُ كما تَْهَوى ب�شدري

َل �شّكنٍي باأ�شالعي، وَّ
أ مل يُكْن ا

باأَوجاعي، ب�شدري

ر�������ضُ  يُّه������ا العاِب������ُر.. ه������ذي الأ
أ ا

كانَْت،

و�شتَبَْقى.. م�شتحيلَْة

-وا�ْشُمها احُللُْو ِفل�شطنُي-

ر�ِض.. على ُكلِّ ُغَزاِة الأَ

تَبَْقى ُم�ْشتحيلَْة   

❁    ❁    ❁

ْهَوُج.. َيُّها الأَ
أ ا

أَْهَوُج اُح –يف التاريخ- ا وال�ّشفَّ

أَلُْف )هولكو( ورائي غاَر.. ا

يف ُجرحي.. تََدحَرْج

أَثَْر يف رمايل غا�َض.. مل يرتُْك برملي من ا

َيُّها العابُر..
أ ا

مي َعَبْ يدري كلُّ َمْن قبلَك يف حَلْ

نَّني بامل�شتحيالِت ُم�َشيَّْج
أ يف دمائي.. ا

حمَق املن�شوَج من  هُ.. هذا اجلداَر الأ ُم������دَّ

حلمي وَعْظمي

أَم�سي فوَقه يوماً على قرِبَك.. �سوَف ا

جياِل.. يحكي الق�سَة احلمقاَء لالأ

ي�ستعِر�ُسها.. حلمي وَعْظمي

أَر�ِس الِفَدا أيها العاِبُر.. يف ا ا

أَر�سي اجلميلْة.. ا

-ا�ْسُمها احُللْو فل�سطنُي-

ر�������سِ كانت.. و�ستبقى  على كلِّ ُغَزاِة الأ

ُم�ستحيلَْة

❁    ❁    ❁
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يا جداَر الَغْزِو!

أرزائنا اإلَّ َرِزيَّْة أَْح�ِسبَْك من ا مل ا

َخَطري املاحُق..

أَنفا�سي ُجْدراين التي تَْذبَُح ا

حدودي العربيَّْة..

أَْطلََقْت نابََك يف �سدري.. َقتْني.. ا َمزَّ

وقاومُت.. ومازلُت ال�سحيَّْة

ُكلُّكم فوق دمي.. مت�سوَن..

ُرْعباً من دمي.. ترتع�سون

ُكلُّكم.. �رصاً وَجْهراً..

أُحِرَق نع�سي تَِقُفوْن أَْن ا دون ا

َدْورةُ التاريِخ.. لي�َسْت تَِقُف

أِقُف؟ أيَن منها ا أَْدري ا أَنَا ا ا

بوا حويل ِجداراً يف ِجداٍر يف ِجداْر ِا�رْصِ

أَلُف نَهاْر تَِبٌئ ا �ْسبَعي.. خُمْ يف ثنايا اإِ

وغٌد يف �َسْهَقتي..

يف �سهقِة الطفِل الذي يَْهِوي �رصيعاً

راب�ٌس.. كالَقَدِر

َِر كانق�سا�ِس ال�رصَّ

يف حنايا العا�سفاِت القاِدماْت

ِاْرَفعوا اجلدراَن يف وجهي..

ووجِه العا�سفاِت القادماْت

ر�ِس القتيلْة �َسرَنى.. يف هذه الأ

َمْن هو الباقي..

بابِة احلمقاِء.. ومن يكتُُب بالدَّ

بالتدمري والبط�ِس َرحيلَْه

❁    ❁    ❁

 احُللُْو فل�سطنُي..
َ
ا�سمي

ر�ِس قد كنُت.. على ُكلِّ ُغزاِة الأ

أبَْقى.. ُم�ستحيلَْة وا

¥µ
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قد اأخ�رس الدنيا والعمر.. معاً

قد اأخ�رس الليل واحللم.. نعم

لكنني اأعرف متاماً..

أنني يف عينيك.. ربحُت حزين ا

ال تبحث بني اأ�شالئي عني

�ساعرة �سورية.

العمل الفني: الفنان  علي الكفري.

❁

ò

❁
رميا خ�رض

هوامــــــ�ش رماديـــــــة
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كن نّدي.. �أو قف �ضدي

أبد�ً.. وال تكن �

هام�ضاً على جرحي �لنازف!!

لَك كل هذ� �ملدى لتاأملك 

�مللغوم،

وند�َك �ملبهم..

فال تنفجر بني يدي �ل�ضباح

�إن ��ضتعل ند�ه.. وتبخر ند�َك!!

أتاك �لربيع يف ربيعي كلما �

�نت�ضي بدمي.. ومتدد

ليطيب �لكالم، و��ضتعار�ت 

�حلمام

لي�س مهماً �أن تعلو �ل�ضحاب

�أو تالم�س جنوم �مل�ضاء

فيكفي �أن تلتقط �ضقوطي.. بعينيك

رى يف ليلَك، نزف �أحالمي. الأ

كن كال�ضنابل �لربية يف قلبي

)2(
 ليعفور

)1(
وت�ضّكل كاأنك، كنا�س

ليطل نب�ضي على نو�فذ عمرك.

لذ�ك �لنريوز غمو�ٌس �أحمر!!

ف�سقائقه.. تاأخذين نحو الذهول

وترتكني على عتبة الت�ساوؤل

أكت�سف علماً فرُتاين بها.. ا

وجاع الع�سقية كاأنها اآخر الأ

واآخر اجلراحات القلبية.. للرتاب؟؟!

وذاك البابوجن.. فتح وريده لل�سم�س

لي�سدين اأكرث..

فيكتمل الرتكيب ال�سوئي يف اأ�سابعي

وتخ�رص الق�سيدة!!
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كلنا حمكومون بال�سمت، حلظة ال�سدى

كاأنها لعنة الريح على م�سامعنا

ا�رصخ.. هدم،، جدار ال�سحر هذا..

فاحلقيقة.. �رصٌ غام�ٌس للده�سة!!

م�س!! واحلا�رص.. كذبة الغد على الأ

أنا.. احتماٌل للم�ستقبل الواهم!! وا

واأنت.. �سمريٌ م�سترت لالنتظار!!

أيها النحوي.. فيا ا

ل تعطف دمي على بقائي

مل اآمايل.. وجتر بالأ

اأترك الرفع جائزاً حلياتي

فكل ال�سمائر يف قلبي

مرتبة ح�سب اخليبة!!

اترك يل من املعاجم،، واملعاين

باب احلب مفتوحاً

�سماء ال�سحيحة، وبع�س الأ

منعها من ال�رصف يف زمن الفو�سى لأ

واأ�رصق بع�س الع�سوائية.. لهمومي

رتب يف هذا الرتباك.. ترددي!! لأ

¥µ

الهوام�ش

1- كنا�ص: بيت الظبي.

2- يعفور: من اأ�سماء الظبي.
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�إعادة تكوين

حملَتْه �أمه بال رغبة.

ولَدتْه على ُكْرٍه يف بيت رجل ال حتبه.

هاً.. يبكي يف وقت �ل�ضحك،  َ �ل�ضالحية، فعا�ش م�ضوَّ
�أر�ضَعتْه حليباً منتهي

ي�ضحك يف وقت �لبكاء!

آه������ا حتت �ضجرة �مل�ض������اء، حملَتْه �بت�ضامتُها يف �ضاع������ة �ضوق، ولَدتْه يف  ر�

ق �ضهادةَ  �ضاعة حمبة �إن�ضاناً يف �أح�ضن تقومي.. عا�ضقاً يف �أح�ضن قلب! لذ� مزَّ

ميالده، و�نت�ضب �إليها. 

قا�س �سوري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

❁
جنيب كيايل

ق�ص�ص ق�صرية جدًا
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طربو�س ور�أ�س

أ�ٌس من طربو�شه القدمي،  هرَب را

أ�شعة  و�ش������ع نف�َش������ُه حتت الن�شي������م وا

ال�شم�س.

َقُه الطربو�س، �شفَر له �شفرًة  َلِ

ناعمة:

أنا الذي  - ته������رب مني يا حلو؟! ا

أُظلِّلك يف  ئك يف ال�شت������اء، ا أدفِّ كن������ُت ا

ال�شيف، اأزيدك طوالً وَعَظمة.

أ�س، تابع الهرب! مل يجب الرا

اعرت�ش������ه الطربو�������س من طريق 

مقابل، رفع �رشَّابتَه يف وجهه كاإ�شبع 

اتهام: 

رك مني،  أكي������د هناك َم������ْن نفَّ - ا

لت�شيب������ك �رشب������ُة �شم�������س.. لت�شبح 

م اأحنو عليك..  يتيماً من دوين، فاأنا كقلب االأ

ألفُّك بحمرتي، ثم اأال تعرف  كالوردة اجلورية ا

أي�شاً.  اأن اأفكارك كلَّها يف داخلي، اأحالَمك ا

مانات له������ذه ولتلك. دعني  أنا �شن������دوُق االأ ا

ن ب������ال فكر وال اأحالم.  اأ�شارح������ك.. اأنت االآ

�شتقول يل: اإنك حتت ال�شم�س والهواء، وقد 

�شار عندك اأفكار �شم�شية وهوائية. يا لطيف! 

فكار القيقية ال تكون  وهل هذه اأفكار؟! االأ

اإال طربو�شية، عليها ختُم ال�رشَّابات.

ارتب������ك الراأ�س، فلم ي�شبق ل������ه اأن غادر 

ر  ول مرة فكَّ الطربو�َس منذ زم������ن طويل، ولأ

فيما قام ب������ه.. اأكان �سواب������اً اأم خطاأً؟ عاد 

الطربو�س اإىل الكالم: 

- الطرابي�������س اأح�س������ُن م������كان للروؤو�س، 

جميلة، ُملَملم������ة، مناخها دافئ. بني الراأ�س 

والطربو�س م������ن اجلهة العليا ف������راٌغ �سغري 

رة بالدفء، واإْن  تَفق�ُس فيه اأفكار اأ�سيلة خُممَّ

نع�سِت الروؤو�س نامت يف طرابي�سها بارتياح. 

اإذا مل ت�سدقني اأغم�س عينيك وراجْع بينك 

وبني نف�سك ما قلتُه لك.

أ�ُس عينيه عن ال�سم�س،  حني اأغم�س الرا
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يف تلك اللحظة قب�س عليه الطربو�س، وقاده 

َفِرح������اً.. حتى اإنَّ �رصَّابته ط������ارت يف الهواء 

را�سمًة عالمة الن�رص!

❁    ❁    ❁

چوول

الالع������ُب خلف الك������رة يطاردها بقدمه، 

هبَّا�س يطارد �سفقًة مالية.

الالعب يناور، هبَّا�س يناور.

الالعب اخرتَق خم�س������َة لعبني، هبَّا�س 

اخرتق ب�سهولة خم�سنَي خ�سماً!

- چوول!

أ�سد  ق اجلمهور لالَّعب، و.. بحرارة ا �سفَّ

وراُق املالية لهبَّا�س! قِت الأ �سفَّ

❁    ❁    ❁

ُجندب 

اجُلندب ممتلٌئ بالن�س������اط، يقفز، يلعب 

مع امل�سافات العالية، وهي �سعيدةٌ ب�سداقته، 

عه على القفز: ت�سجِّ

- هيه ُجندب!

أربعة.  يقفز مبرح مرتاً.. مرتين.. ا

ق له، تهتف: بطل، بطل. ت�سفِّ

اأ�سح������اُب القفزات الق�س������رية اغتاظوا 

منه، قب�سوا عليه، حب�سوه يف علبة ارتفاعها 

�سرب واحد!

اأم�سى حت������ت �سقفها مدًة طويلة، يقفز، 

طاااخ يرتطم ظهره بال�سقف.

بعد خروجه قفز، 

ق  مل ت�سفق له امل�سافات العالية، اإمنا �سفَّ

اأ�سحاُب القفزات الق�سرية ل�..)علبتهم(!       

❁    ❁    ❁

مطرب �سعبي جدًا 

أنا مطربكم.  قال احلمار: ا

انده�سوا قلي������اًل، ثم قرقعْت �سحكاتُهم، 

ثم َقِبلوا موؤقتاً يف غياب العندليب. 

أربع������ٌة نواف������َذ  وىل �س������دَّ ا يف الو�سل������ة الأ

روؤو�سهم. 

يف الو�سلة الثانية �سدَّ اثنان. 

يف الثالثة قام اأحدهم، و�ساح م�ستح�ِسناً: 

)�ُسوبا�س(. 

أ�������سُ القط������ة يف ج�سمها حتت  اختب������اأ را

اإحدى املوائد، ثم قذفْت بنف�سها اإىل الباب، 

�سياء الطويلة التي تدلَّْت  نها مل تفهم �رصَّ الأ لأ

من موؤخراتهم! 

❁    ❁    ❁

احلب

تالقيا حتت املط������ر. كانا كهلني مي�سيان 

 كنخلة هرمة، 
ٌّ
بحذر، اأحدهم������ا طويٌل حمني

والثاين ق�سريٌ اأ�سل������ع فوق عينيه نظارة. ما 
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خَر حتى قطعا امل�سافَة  اإْن ملح كلٌّ منهم������ا الآ

املتبقية بينهما جرياً كطفلني!

نَّ كليهما يحمل 
أ ن�سيا يف حلظة الو�سول ا

�سم�سي������ة، هجما عل������ى بع�سهما م������ن اأجل 

العن������اق، فت�سادم������ْت �سم�سيتاهم������ا يف ُقبلٍة 

رنانة! ب�رصعة اأغلق الطويُل �سم�سيتَه ملتجئاً 

اإىل حت������ت �سم�سي������ة الق�س������ري، فا�سطدمْت 

أ�س������ه. انتبه الق�سري اإىل ذل������ك، فاأغلقها،  برا

وَرَكنََها اإىل احلائ������ط القريب، فرَكَن الطويُل 

أي�ساً. �سم�سيته ا

كان الق�سري اأ�رصَع اإىل �ساحبه، فاحت�سنه 

من اخللف. لعل ت�ساقَط املطر على نظارته 

خر من ظهره. مرْت  ������ز �سدَر الآ جعله ل مُييِّ

حلظاٌت م�سحكة قبل اأن يتمكنا من ت�سحيح 

الو�سع، ويغو�سا يف جنة العناق. 

مل ينف�سال اإل حني ر�سقتهما �سيارةٌ م�رصعة 

ع فوق انحناءات ال�سارع.  باملاء املتجمِّ

ب������دا الغ�سُب عل������ى وجهيهما حلظة، ثم 

�سحكا عائدين اإىل العناق بينما زادت اأرجُل 

املارة �رصعتَها نحو البيوت! 

❁    ❁    ❁

�سجني وقفل

أ�سياَء كث������رية: اأطواَل  يف ال�سج������ن عرف ا

خي������وط العنكبوت النازلة نحوه من ال�سقف، 

خرائ������َط ال�سداأ على باب الزنزانة، �ساأ�ساأةَ 

الفئران يف الزوايا، له������اَث حمرك ال�ساحنة 

التي تنقل اجلالدين وال�سجناَء اجلدد، وجوهَ 

أبنائه التي تظهر �ساحب������ًة على اجلدار، ثم  ا

تختفي، مواعيَد احلب بني الذباب املتزاوج 

 وما 
َ
فوق ملبة الكهرباء وعلى �رصيطها، ما بقي

ج������فَّ من اأفكاره التي �ُسِجَن من اأجلها، لكنه 

مل ي�ستطي������ع اأن يعرف بعد )كم( من ال�سنوات 

يهداأ غ�سُب القفِل املم�سِك بالباب! 

❁    ❁    ❁

ف ت�سوُّ

كلما هط������َل املطر بلَّله الوجد، نبتْت فيه 

مهارةُ راق�س ب������ارع، فرق�س رق�سَة املولوية 

ورق�ساٍت اأخرى ل يعرفها اأحد!

اأدخلها يف  َف������َرَك وجَه������ه بالقط������رات، 

م�سامه.

�سحَك، بكى، غنى، ثم ت�سلَّق خيَط املاء، 

أوله نور، اآخره  و�سع������د اإىل فوق.. اإىل ع������امٍل ا

نور!

❁    ❁    ❁

ع�سل جديد

 كان������ا ي�رصبان القه������وة. قالت له عيناها 

الع�سليتان: 

أيها العا�سق.  - غنِّ لنا ا

أوت������اَر قلبه اخلم�سة، مرَّ  َدْوَزَن العا�س������ُق ا
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أوتار  باأنامله عليها، ف�سعر باخليبة.. خم�سُة ا

غنيته. ل تكفي لأ

������َد العا�سُق، ثم تنهد، ثم تنهد، اإحدى  تنهَّ

لْت اإىل دعاء:  تنهداته حتوَّ

َت عروَقنا باحلب،  - يا رب.. يا َمْن مالأ

ه������ْب قلبي وت������راً �ساد�ساً كي اأغن������ي لعينيها 

اأغنيًة لئقًة بع�سلهما. 

أ�������رصَع من ملح الب�رص، �س������دَّ مالٌك وتراً  با

�ساد�س������اً اإىل القل������ب، وحينما غن������ى العا�سق 

قِت العين������ان، ف�سال  فيهما ع�سٌل جديد  �سفَّ

مده�س! 

ع������اد العا�سق اإىل التنهد والدعاء: يا رب 

هبني وتراً �سابع������اً كي اأغني للع�سل اجلديد 

اأغنيًة جديدة.

❁    ❁    ❁

بقايا 

دي������ب من حفلة التكرمي، مل  حني خرج الأ

يكن وحده. كانت ت�سري بجانبه على الر�سيف 

أم������ٍل حيَّة، ت�سعل �سعرَيها حتت جلده،  خيبُة ا

وجتعله يقول: 

آه! آه.. ا - ا

رغم ما بذله القائمون على احلفلة، ظلَّت 

أو بقيٌة منه.  بال روح، وكاأنها اأطالُل حفٍل ا

اإىل )امليكروبا�س( الذي  حملتْه قدم������اه 

َحَمله بدوره اإىل ج�رص )فكتوريا( حيث نزل. 

انطل������ق �سوٌت م������ن معدته، يطالب������ه بوجبة 

أمل يكن اليوم  د�سم������ة.. كب������اب مث������اًل، وملَ ل؟ ا

مني، وه������و جائع، وقادم  دب������اء املكرَّ اأحَد الأ

م������ن حمافظة بعيدة! لكنه حني اأخرج النقود 

ثها  ها، قال ملعدته:  اخر�سي، وراح يُحدِّ وعدَّ

عن فوائد الفول. 

مل تقتن������ع معدته، اأعلن������ِت الع�سياَن، ومع 

ع�سيانه������ا ارتفع������ْت درج������ُة ال�سع������ري حتت  

جلده.

يف حلظة املرارة تل������ك هبَّْت على وجهه 

لٌة ب������رذاذ النوافري  ن�سم������ٌة من بقية نهر حممَّ

بة ف������وق املاء، فاإذا بها تدغدغه، وتفتح  املركَّ

نف�َسه كمفتاٍح �سحري لبقية اأمل! 

������د، وقد وجد نف�َس������ه حما�رَصاً ببقايا  تنهَّ

�سياء نف�سها وت�ساءل:  �سياء، ل بالأ الأ

- تُرى ما الف������رق بينه وبني القط؟ هذا 

أي�ساً يعي�س على البقايا! ا

ركب يف )البا�س( عائ������داً اإىل حمافظته 

ال�سمالي������ة، وكان ال�س������وؤال معلَّق������اً على كل 

جدران البا�س ووجوه الركاب! .

¥µ
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اأم خلي������ل امراأة جتاوزت ال�سبعني من عمرها، وعلى الرغم من التجاعيد 

�سمر  التي انت�رشت حتت عينيها امل�سكونتني باحلزن، ما زالت تقاطيع وجهها الأ

أنثوية ناعمة، ابت�سامتها الفاترة املر�سومة على �سفتيها جتعل  حتتفظ مبالمح ا

م������ن ينظر اإليها منده�ساً، فال يجد بّداً من ال�ستماع اإىل حديثها، وال�ستمتاع 

أنا مفتون بحديثها:  باأ�سلوبها ال�سيق يف انتقاء الكلمات املعربة، قلت يف �رشي وا

قا�س �سوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

❁
ح�سن اإبراهيم النا�رص

�مـــــــر�أة مــــــن نــــــدى
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كم كانت �أم خليل جميلة يف �صباها، 

فه������ي ال تز�ل حتافظ عل������ى قامتها 

�ملدي������دة عل������ى �لرغم م������ن �نحناءة 

�أ�صفت عليها بعد�ً جمالياً..  خفيفة 

ت������ز�الن حتافظ������ان على  عيناها ال 

خ������اذ، تتكل������م وهي ال  بريقهم������ا �الأ

مياء بيديها، تلك  تتوقف عن �الإ

حركة  تر�ف������ق  �لتي  مي������اء�ت  �الإ

�نفعالها ملا يت�صمن������ه �حلو�ر، فجاأة 

تتوقف ع������ن �لكالم للحظ������ة لتلقي 

نظ������رة جانبية عل������ى �لوج������وه �لتي 

حتي������ط به������ا، ث������م تع������ود �إىل �������رد 

حكايته������ا، كاأنها تري������د �أن تتاأكد �أن 

هن������اك م������ن ي�صتم������ع �إليه������ا، ترتب 

عباءتها ومت�صح بر�حة كفيها وجهها، حينئٍذ 

ت�صعر بن�ص������وة تغمرها، كان يوم������اً حار�ً من 

أيلول، و�أم خليل جتل�س �إىل جانب  أي������ام �صهر � �

أة تر�فقها يف �ملقع������د �خللفي للحافلة  �م������ر�

�لتي تنقلنا �إىل �ملدينة، تتحدث بل�صان طلق، 

وتوحي لَك لغتها �لغنية باملفرد�ت �ملرت�بطة 

أنها تتمتع بثقافة عالية، �لتفتت �إىل رفيقتها  �

وقالت: يا �أم ح�صان �لدنيا تغريت وعلينا �أن 

نو�كب ه������ذه �ملتغري�ت، نظ������رت عرب زجاج 

ناف������ذة احلافلة اإىل البعيد وتابعت: علينا اأن 

�سلوب  أبناء اجلي������ل اجلديد بالأ نتعام������ل مع ا

ال������ذي يفهمه، حت������ى ل نبدو كم������ن يحارب 

طواح������ني اله������واء، جيلنا عا�������س يف الزمن 

ال�سعب، مرارة الرحيل.. والعي�س يف اخليام 

»الفق������ر مّر« ولي�س من ال�������رصوري اأن يعاين 

أبناوؤن������ا معاناتن������ا. اأجابتها وه������ي تنظر اإىل  ا

عينيه������ا ب�سغف كاأنها تلمي������ذة �سغرية: معك 

حق. احلي������اة تتغ������ري وتتجدد كم������اء النهر، 

وعلين������ا اأن نعرف متى نب������داأ احلديث ومتى 
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ننهي������ه، اأطفال الي������وم ي�سع������رون باأنهم كبار 

ويعرف������ون من خالل الو�سائل التقنية املتاحة 

لهم كل �س������يء عن هذا الع������امل: )الكمبيوتر 

نرتن������ت  وغريهما م������ن و�سائل الت�سال  والإ

أة تدفع �رصيبة احلياة.. ولي�س  احلديث(، واملرا

الرج������ل، وحي������اة عيونك املجتم������ع ل يرحم 

أة الت������ي ل تعرف كيف تت�رصف وحتفظ  املرا

ق������دام واجلميع يطمع  نف�سه������ا.. تدو�سها الأ

������ا اأن يكون طمعاً يف ج�سدها اأو يف  فيها، اإمَّ

مالها، واأحيان������اً كثرية كالهما مع������اً، والتي 

مي������وت زوجها ميك������ن اأن تت������زوج.. لكن اإذا 

أم لثماني������ة اأولد ل ميكنها اأن  كانت مثل������ي ا

أب������داً، فا�س������ت دموعها،  تع������رف الراح������ة ا

أبي�������س م�سحتها وقالت:  واأخرج������ت مندياًل ا

بع������د اأن ح�سل������ت عل������ى ال�سه������ادة الثانوية 

أنه كان مدر�ساً  وتزوج������ت من اأبي خليل ومع ا

للتاري������خ يف مدار�������س املوؤ�س�س������ة التعليمي������ة 

لالجئني، تنهدت بعمق.. اأذكر جيداً عندما 

أنا اأقدم له فنجان القهوة  وقف������ت بني يديه وا

وطلب������ت من������ه اأن يبحث يل ع������ن عمل، قال 

غا�سباً بع������د اأن رمى الفنجان جانباً مقطباً 

حاجبي������ه: ا�سمع������ي يا هنية بع������د الزواج ل 

أة املحرتمة هي  أة.. امل������را يوج������د عمل للم������را

الت������ي تعتني ب�سعادة زوجه������ا وتعمل �سادقة 

لرتبية اأولدها تربي������ة ح�سنة، العمل للرجل 

أة. لق������د �سعقت حني �سمعت  ومل يخلق للمرا

أنا اأحب�س يف عيني  كالم اأبي خليل وقل������ت وا

أبا  دموع������اً حارقة، اأنت مدر�������س للتاريخ يا ا

خلي������ل وتتح������دث به������ذه الطريق������ة اجلافة 

أة ودوره������ا يف  واملتخلف������ة ع������ن عم������ل امل������را

خري������ن الذين مل  املجتم������ع، ماذا ترك������ت لالآ

يتعلم������وا؟ ابت�سم يومه������ا وقال �ساخ������راً: يا 

�سيدت������ي اعتربين������ي م������ن ه������وؤلء املتخلفني 

و�سم������ت. بع������د ذل������ك مل ي�سم������ح مبناق�س������ة 

آه يا اأم ح�سان لو تعلمي كم كانت  املو�س������وع، ا

�سدمت������ي كبرية، كان������ت اأحالمي اأكرب من اأن 

أك������ون ربة منزل، اأمتن������ى متابعة درا�ستي يف  ا

أ�ست�سلم  كون مدر�سة، ولكن������ي مل ا اجلامع������ة لأ

م������ر الواقع، كنت اأطلب من �سديقاتي اأن  لالأ

يح�رصن يل اآخر اإ�سدارات الكتب وال�سحف 

خبار والثقافة، م�سحت دمعة  أتابع اأمور الأ وا

هارب������ة من عينيها وقال������ت: اهلل وحده يعلم 

أك������ن تواقة للعمل حباً يف اخلروج من  اأين مل ا

أة  البي������ت فقط، كنت ومازلت اأعتقد: اأن املرا

يجب اأن متل������ك ا�ستقاللية يف حياتها لتكون 

أنا  اإىل جان������ب زوجها يف ال�������رصاء وال�رصاء، ا
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أة(،  موؤمنة اأن )املجتمع قوام������ه الرجل واملرا

أ�ستطع اإقناعه، وهكذا �ساع حلمي..  ولكن مل ا

حالم التي ت�سيع ول نحققها،  كثرية ه������ي الأ

�سعادتي كبرية حني اأجل�س مع فنجان القهوة 

أنا اأع�سق الق������راءة، دائماً اأبحث  والكتاب.. ا

أو خ������رب جديد، التفتت اإىل  ع������ن اأي معلومة ا

)نح������ن  م�سم������وع:  وب�س������وت  �سديقته������ا 

خبار رئتن������ا التي نتنف�س  الفل�سطيني������ني.. الأ

ر�������س.. ونتوا�سل مع  م������ن خاللها رائحة الأ

اأهلنا املوزعني يف قارات الياب�سة(، وتابعت: 

أ بع�������س الكتب الت������ي متكنني من  كم������ا اأقرا

املعرفة والتق������رب اإىل اهلل، وحني ت�سمح يل 

الفر�س������ة اأجتمع مع بع�س الن�س������اء اللواتي 

له������ن اهتمام باملعرف������ة، وخا�س������ة الدرو�س 

الديني������ة الت������ي تهت������م باحلدي������ث ال�رصيف، 

تتح������دث وعيناه������ا تنظ������ران اإىل ال�س������وارع 

املزدحمة، ث������م تنظر اإىل الوج������وه املتدافعة 

داخ������ل احلافلة، م�سحت بكفيها على وجهها 

وقالت: احلمد هلل الذي رزقني ثمانية اأولد 

وجميعهم ح�سلوا على درجات علمية جيدة، 

اهلل اأكرب قال������ت اأم ح�سان ثم قراأت الفاحتة 

خوف������اً من احل�سد.. ثماني������ة اأولد.. احلياة 

�سعب������ة واهلل اأنت امراأة جماه������دة، اأجابتها: 

احلم������د هلل، رزقن������ا اهلل.. خم�س������ة �سبيان 

وثالث بنات، ولكن القدر مل ي�سمح يل العي�س 

يف �سعادة، دفعن������ي اإىل حتمل امل�سوؤولية عن 

العائلة مبكراً، قالت ذلك وغ�ست بالدموع، 

أبو خلي������ل داخل قاعة  ي������ام كان ا يف اأحد الأ

الدر�س ي�������رصح للطالب عن م�سور فل�سطني 

الزراعي، م������ن حيث موقعه������ا الطبيعي يف 

الوط������ن العرب������ي، وح������ني و�سع ي������ده فوق 

ر�س،  امل�سور.. ت�سنج ج�سده و�سقط على الأ

تابعت حديثها وهي تتن�سق ومت�سح دموعها.. 

أب������و خليل قب������ل اأن يك������ون معلم������اً كان مع  ا

الفدائي������ني، تنه������دت بعم������ق قب������ل اأن تكمل 

ول،  حديثه������ا.. العمل الفدائ������ي كان همه الأ

أربعة من  ويف اإح������دى العملي������ات ت�سلل م������ع ا

رفاقه اإىل فل�سطني.. اإيه ميه.. اإىل فل�سطني، 

أثناء تاأدية واجبه اأ�سيب بر�سا�سات جندي  وا

�سهيوين لعني، ج������اءت الر�سا�سة يف �سدره 

وواح������دة يف بطن������ه وثالثة خد�س������ت العمود 

م�ست�سف������ى  اإىل  رفاق������ه  حمل������ه  الفق������ري، 

القنيط������رة، ع�س������ت عل������ى �سفته������ا ال�سفلى 

يحتله������ا  اأن  »قب������ل  القنيط������رة  باأ�س������ى.. 

ال�سهاينة«وبع������د اأن �سفيت جراحه، مت نقله 

للعم������ل يف مرك������ز طب������ي بعيداً ع������ن العمل 
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الفدائي، مل ي�ستطع التاأقلم مع العمل اجلديد 

يف امل�ستو�س������ف، ا�ستق������ال م������ن عمله وعاد 

ليتابع درا�ست������ه اجلامعية يف دم�سق، قال يل 

عندم������ا �ساألته عن �سبب �سقوطه يف ال�سف. 

قال: عندم������ا و�سع يده عل������ى امل�سور �سعر 

بخ������در ثقي������ل ي�������رصي يف ج�س������ده، نظر اإىل 

امل�سور وقال يا اإلهي: كانت اأ�سابعه م�سمرة 

ر�������س الت������ي اأ�سي������ب فيها  عل������ى موق������ع الأ

بالر�سا�������س املعادي، تابعت: ي������ا ح�رصتي.. 

أبا  ورفعت يديها نحو ال�سماء بالدعاء، نقلنا ا

خلي������ل اإىل م�ست�سفى املخي������م، وبقيت ثالثة 

ولد  أنا موزعة بني البيت والأ �سه������ور كاملة وا

وتاأمني حاجياتهم من جهة.. وبني امل�ست�سفى 

وحاجيات اأبي خليل وتاأمني الدواء من جهة 

أيامه  ثانية، ق������ال يل الطبي������ب اإنه يعي�������س ا

طباء  خرية، الر�سا�س������ة التي مل ي�ستطع الأ الأ

ول..  الأ اجلراح������ي  العم������ل  يف  اإخراجه������ا 

حتركت لت�رصب العم������ود الفقري، فاأ�سيب 

أثرها بال�سلل الت������ام. نظرُت اإىل عيني  على ا

�سئلة  اأم خليل الغارقتني باحلزن والدموع والأ

أنوثتها  وه������ي تتابع حديثها، بدت يل يف اأوج ا

مل وابت�سامتها  أة طافح بالأ وجمالها وجه امرا

ألقاً، يومه������ا مل يقبل اأهلي  احلزين������ة تزيدها ا

اأن نقيم معه������م.. ول اأهل اأبي خليل �سمحوا 

لن������ا اأن نقيم يف بيتهم، واأولدي كانوا �سغاراً 

ل اأدري ماذا اأفعل بهم، لقد منحتنا املوؤ�س�سة 

التعليمية مبلغ������اً ل باأ�س ب������ه، ا�سرتينا �سقة 

�سغ������رية يف املخيم، وعقدت العزم اأن اأعتمد 

على نف�س������ي وقلت يا هنية.. اإذا تخلى عنِك 

�سدقاء  اجلمي������ع فاهلل موج������ود، بع�������س الأ

ولد،  ااأمنوا يل عماًل يتنا�س������ب مع رعاية الأ

ا�ستطع������ت اأن اأقف بقوة بوج������ه امل�ساعب، 

أة  تذكرت كلم������ات اأبي خليل ع������ن عمل املرا

ولك������ن كان ل بد م������ن البحث ع������ن طريقة 

أنا اأعمل  لتوفري لقمة العي�س، ع�رصون عاماً وا

ولد،.. احلمد هلل خليل تخرج من  واأخدم الأ

كلية الطب، و�س������ادق مهند�س مدين، وخالد 

أريد اأن اأزوج������ه، قالت اأم ح�سان:  حمام������ي وا

وهل هناك فتاة تنا�سبه؟ اأجابتها على الفور: 

من������ذ عام زارتن������ي ناديا وهي فت������اة رو�سية 

�سقر ين�ساب على  بارعة اجلمال، �سعرها الأ

كتفيها، وقامتها مديدة ك�سجرة حور با�سقة، 

وعيناها وا�سعتان بلونيهما البحر، يا �سبحان 

آي������ة من اجلمال، تعرف������ت اإليها عند اأم  اهلل ا

مرع������ي، نظ������رت اإليه������ا بتمع������ن اأم مرعي 

ال�سامية األ تعرفينها.. التي جنتمع يف بيتها 



�مر�أة من ندى

العـــــــــــــــــــدد  562    متـــــــــــــــــوز  2302010

لت�������رصح لنا ع������ن دور احلدي������ث ال�رصيف يف 

�������رصة، وعندما �ساألته������ا عن ناديا  تربي������ة الأ

قال������ت اأم مرع������ي: اأختنا نادي������ا جاءت من 

رو�سي������ا.. بع������د اأن �ُسم������ح للرو�������س بال�سفر، 

وتعلمت اللغ������ة العربية، و�سع������ت اأم مرعي 

يدها عل������ى كتف ناديا وقال������ت: احلمد هلل 

أنا اأكفل  اأختنا ناديا تابت لوجه اهلل تعاىل، وا

�سلوكه������ا. من يومها يا اأختي قررت اأن تكون 

هذه الفتاة من ن�سي������ب ابني. وتابعت وهي 

أنها اأحبت  مبه������ورة بجم������ال ناديا، تخيل������ي ا

طالباً �سورياً وتزوجته، كان يتابع درا�سته يف 

بالده������م، وم������ن اأجل������ه دخل������ت يف الدي������ن 

�سالمي وتوؤدي ال�سلوات يف وقتها، ي�سهد  الإ

أم  اهلل اإذا كان������ت نادي������ا �سادقة كم������ا تقول ا

أنني �سمعت  مرعي.. �ستكون زوجة ابني، مع ا

عنه������ا الكث������ري.. يقولون عندم������ا �سكنت يف 

احل������ي ال�سم������ايل، كان بع�������س اأ�سدقائه������ا 

ي������رتددون اإىل بيته������ا، وح������ني التقي������ت فيها 

حدثتن������ي ع������ن عالقتها بالطال������ب ال�سوري 

ال������ذي هجره������ا بع������د اأن منحت������ه اجلن�سية 

الرو�سية، قال������ت ناديا: حتول زياد اإىل تاجر 

ينقل بع�س الب�سائع م������ن �سورية اإىل رو�سيا 

وبالعك�������س، تعرف عل������ى جمموعة من الذين 

يعمل������ون يف »جتارة ال�سنت������ة«، تنهدت بقهر 

وتابع������ت ن�سحته كثرياً لكن������ه كان قد تورط 

ألقي  معه������م، يقول������ون اإنهم قتل������وه.. اأورمبا ا

القب�������س علي������ه واأودع يف ال�سج������ن.. مل اأعد 

اأعلم عنه �سيئ������اً. ولكنها تابت اإىل اهلل، لقد 

اأحببتها م������ن كل قلب������ي.. »الرحمة مطلوبة 

يج������ب اأن مننحه������ا فر�سة للعي�������س الكرمي« 

وابن������ي خالد لي�س لديه مان������ع، عيون اأمه ل 

أنا  يرف�س يل طلباً، تابعت اأم خليل كالمها وا

أ�سمعه )ع������ن بع�س اجلرائم  منده�������س مما ا

الت������ي ترتكب بح������ق امل������راأة يف جمتمعاتنا.. 

أة تت������زوج رج������اًل م������ن غري  ملج������رد اأن ام������را

مذهبها، اأو تظهر عواطفها نحو رجل اأحبته 

أو ترتك������ب خطاأ ما اأو هف������وة غري مق�سودة  ا

أو تطالب  أم������ام اأهلها ا فتعرب عن م�ساعرها ا

بحريته������ا، قد تواجه املوت(. ويف املقابل، اأم 

أة »التي جتاوزت ال�سبعني من  خليل هذه املرا

عمرها« تقبل توبة نادي������ا الرو�سية التي لها 

عالقات جن�سية �سابقاً.. وكانت متزوجة من 

رج������ل ل تعرف عنه �سيئاً؟! ومع هذا ل مانع 

لديه������ا م������ن اأن تك������ون زوج������ة لبنه������ا، وما 

اأده�سن������ي اأكرث موافقة ابنه������ا وهو حمام له 

�سمعت������ه املهني������ة ومكانته الجتماعي������ة، اإذاً 
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املجتم������ع م������ا زال بخري لوج������ود اأمثال هذه 

أة. بع������د اأن راأت نظ������رات اأم ح�س������ان  امل������را

أرادت  امل�ستغربة والغري م�سدقة ملا ت�سمعه، ا

اأن تنه������ي مو�سوع نادي������ا الرو�سية.. على اأي 

حال الزواج ق�سمة ون�سيب، وتابعت احلديث 

داب،  عن اأولده������ا، حممد تخرج من كلية الآ

نكليزية، وه������و يح�رص نف�سه  ق�سم اللغ������ة الإ

لل�سف������ر مع عم������ه اإىل كندا، يق������ول: لي�س له 

م�ستقب������ل هنا.. م�ستقبل������ه يف كندا، ومي�سا، 

توقفت عن الكالم حلظة وقالت: مي�سا تقرب 

اأمها ت�سبهني متام������اً، مع درا�ستها اجلامعية 

كان������ت ت�ساعدين يف رعاية اأخواتها، اأما منى 

�سيدلني������ة وزوجه������ا رجل اأعم������ال كبري يف 

املخي������م.. لقد اأ�سبح املخي������م خليطاً عجيباً 

غريباً من النا�������س، هناك من ل ميلك لقمة 

ي�سكت جوعه، وباملقابل هناك من يعي�س يف 

ترف باذخ، يف ال�سارع الواحد جتدين مكاتب 

املنظمات التي تنظم النا�س للعمل الفدائي، 

وهناك من يعمل وميل������ك العقارات واملحال 

التجارية وال�سيارات، �سوق جتاري ومكتبات 

ودور للعل������م والتعليم. غمغمت: اهلل يهدينا. 

أبنائها: حممود يح�رص  وتابعت حديثه������ا عن ا

ول الثانوي،  لل�سهادة الثانوية وه������دى يف الأ

�سمت������ت وهي تنظر من خ������الل الزجاج اإىل 

الف�س������اء كاأنه������ا ل ت�ستطيع حب�������س دموعها 

وقالت: بعد رحيل اأبي خليل اإىل رحمة اهلل، 

حرمت نف�س������ي من مل������ذات الدنيا وفرغت 

ولد، احلم������د هلل جميعه������م من  لرعاي������ة الأ

املتفوق������ني يف تعليمه������م، وبع������د اأن اأ�سبحوا 

أنف�سهم، جاء  قادرين عل������ى العتماد عل������ى ا

عمهم م������ن كندا.. دعكت يديه������ا ببع�سهما 

وقال������ت: ذل������ك الع������م نف�سه ال������ذي حاولت 

الت�س������ال به بعد رحيل �سقيقه مرات كثرية، 

ولد يف كندا  حد الأ من اأجل تاأمني عم������ل لأ

أو ليمدنا بامل�ساعدة املمكنة، قال يل يومها:  ا

احلي������اة �سعبة ي������ا اأم خليل دب������ري حالك، 

ن  جميعنا عندنا اأولد نري������د اأن نربيهم، الآ

أنه كان على خط������اأ، وليطلب  جاء ليع������رتف ا

مني املوافقة على زواج ابني خليل من ابنته، 

خوفاً م������ن اأن تتزوج رج������اًل اأجنبّياً، وليقنع 

اب������ن اأخي������ه بال�سفر مع������ه، يف البدء احرتت 

أوافق، لكني وافقت خوفاً على  أواف������ق اأم ل ا ا

ابنته من ال�سياع ولرغبتي يف جمع العائلة. 

أ�ستم������ع اإىل اأم خلي������ل وه������ي ت�������رصد  كن������ت ا

حكايتها، وقد متلكني �سعور اأين اأعرف هذه 

أة تتحدث يف اأ�سول  ال�سيدة منذ زمن، ام������را
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خرين، تتحدث  الرتبية تعرف متى ت�سامح الآ

يف ال�سيا�س������ة والقت�س������اد ولديها معلومات 

أ�ساألها  كبرية عن الت�سامح الديني، هممت اأن ا

ع������ن �رص تعلقه������ا بناديا الرو�سي������ة، وهل اإذا 

كان������ت ابنته������ا مكانه������ا �ست�ساحمه������ا بنف�س 

أ�ستمع اإىل  العاطفة؟! لك������ن بقيت �سامت������اً، ا

حديثها ال�سيق وهي تثني على الذين قدموا 

له������ا امل�ساعدات طوال تل������ك الفرتة القا�سية 

واملري������رة م������ن حياتها، حت������ى ا�ستطاعت اأن 

تخ������رج اإىل الدني������ا، تنظ������ر اإىل ال�سارع من 

خ������الل زجاج ناف������ذة احلافل������ة وهي مت�سح 

أنا واأم ح�س������ان نتبادل  دموعه������ا الغزي������رة، وا

النظرات اإليها بده�سة واحرتام..
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ي�ا�سل �س�ؤال اله�ية ح�س�ره يف حياتنا الثقافية املعا�رصة، باعتباره �س�ؤال 

مة ونقدها لذاتها، بني تغ������ري من داخل، وتغري  أو �س�������ؤال الأ ال������ذات ووعيها، ا

�سئلة التي تنتمي اإلي������ه من مرحلة تاريخية اإىل 
من خ������ارج، وتت�سع منطقة الأ

مرحل������ة تاريخية اأخرى، ما دام مفه�م اله�ي������ة يت�سل بتاريخ وواقع و�سيا�سة، 

خر« ويت�ا�سل ال�س�ؤال  أثناء م�اجه������ة »الآ وي�ستجي������ب ملفه�م »ذات« تتك�ن يف ا

الثق������ايف مع �س�ؤال اله�ية ما دامت الثقاف������ة تت�جه نح� اإنتاج املجتمع لذاته، 

باحث �سوري.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁
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الثقافة العربية املعا�رصة 
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مة لذ�تها، �أي �لذ�ت مبعنى �آخر، تبعاً  أو �لأ �

لعالقته������ا بجاذبية عنا�رص تاريخية وتر�ثية، 

وتبع������اً لعالقتها بجاذبية تاريخ ثقايف غربي، 

حديث ومعا�رص..

�لعالق������ة ب������ن �لهوية و�لثقاف������ة عالقة 

تفاعل وتد�خل وتكام������ل وتاأ�سي�س، فالهوية 

مت�سمنة يف �لثقافة مبعنى ما، و�إن تفاعلت 

مع هويات �أخرى وثقاف������ات �أخرى، تختلف 

أو تاأتلف، وفقا لتطور و�رص�ع د�ئمن،  معها، �

يحرر�نه������ا من �سيغة �لثب������ات، ويدفعان �إىل 

أي�ساً، فالفكرة �لقومية وليدة تطور  عقلنتها �

و�رص�ع، وهي جزء من حركة حد�ثة، ولكنها 

أو �لعربي،  �سالم������ي � ��ستلهم������ت »�لثابت« �لإ

وت�ستلهم������ه يف بع�������س عنا�رصه������ا، وت�ستلهم 

أي�ساً..  أو �لعرب������ي � �سالم������ي � »�ملتح������ول« �لإ

ي�ستدعي، �إذ�، مفه������وم هوية ومفهوم ثقافة 

أو �إنتاجه  مفه������وم »مثقف« يرتب������ط عمل������ه �

أو ب�سكل  بهوي������ة، ويعرب عنها ب�سكل مبا�������رص �

أو  غ������ر مبا�������رص، فيطور م������ن د�خ������ل عمله �

�إنتاجه و�سعاً ثقافياً ينتمي �إىل هوية، تتدخل 

مكون������ات تاريخية وثقافية لغوية و�جتماعية 

يف �إنتاجها و�إعادة �إنتاجها. ولكن كيف يكون 

مو�سوع �لهوية حمور �هتمام �ملثقف �لعربي 

بد�عي و�لنقدي؟  �لثقايف �لإ

واإذا كانت الثقافة متثل هوية ح�سارية، 

أم تعرب  فهل تعرب عن هوية هي جوهر واأ�سل ا

عن هوية تت�سكل با�ستمرار، وتوا�سل تكونها، 

فتنفت������ح، وتتفت������ح؟ واإذا افرت�سن������ا اأن ثم������ة 

م�رصوع هوي������ة عاملية قد تتجه اإليها ح�سارة 

امل�ستقبل، فكيف تتكيف ثقافة عربية راهنة 

مع هذا الحتمال وحتدياته التي ي�سمرها، 

اأو ي�رصح بها؟ وكيف يتعامل مثقف عربي مع 

هذا الحتمال ال������ذي يرى يف الهوية معطى 

مطلقاً ومغلقاً، نهائياً ومقد�ساً، يتناق�س مع 

أو بعثها  �س������ول ا التط������ور، ويتطلب اإحياء الأ

فح�سب؟ وما الذي يقرتحه تعامل خمتلف من 

وجهة نظر خمتلف������ة جتد يف مو�سوع الهوية 

جناز، وميكن  جناز، وقاباًل لالإ م�رصوعاً قيد الإ

ن�ساين، ول  اأن ينجز، ينفتح على امل�ستقبل الإ

أو دينية اأو طبقية  ينغل������ق على ذاتية اإثني������ة ا

اأو حزبية، ويعنى بال�ستقاللية والذاتية؟ اإن 

موقفا ي�ستغل على »ثبات« الهوية يختزلها اإىل 

ذاكرة فح�سب، وي�سعها يف مواجهة »هويات« 

خر، واإلغاء الفرد، وقد  اأخرى، وا�ستبع������اد الآ

يوؤدي اإىل اندفاع »اأوهام« خمتلفة حول الذات 

خر والتاريخ والواقع ت�سطنع »حمرمات«  والآ

وت�ستك�سف »مقد�سات«.. ورمبا كان مو�سوع 

الهوية يفرت�س احل������وار واملراجعة النقدية، 
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ولك������ن الهوية ل تتطل������ب برهانا، فقد تكون 

جابات  �سئل������ة املتعلقة بالنتماء قابل������ة لإ الأ

خمتلف������ة وملناق�سات متنوع������ة ومفتوحة. اإن 

أ�سئلة على غ������رار: ما العروبة؟ من العربي؟  ا

أو العربي  �سالم؟ من امل�سلم العرب������ي ا م������ا الإ

امل�سلم؟ 

ترد اإىل تاريخ، وتع������ود اإىل واقع، وتنظر 

جابات املختلفة قد يتغري  اإىل م�ستقب������ل، والإ

حمتواها، ويتطور ح�سب املرحلة التاريخية، 

واإن »حافظ������ت« عل������ى معط������ى تاريخي اأو 

تراث������ي تقرتح������ه مرجعية تاريخي������ة تتكامل 

فيها مع������اين الهوية مع مع������اين احلداثة يف 

. اإن �سوؤال 
)1(

احلري������ة والكرام������ة والتق������دم

أ�سا�س معان������اة املثقف العربي يف  الهوية يف ا

�سورته )العام������ة(، ولكن هذا ال�سوؤال هو يف 

أ�سا�س اختياره الدميقراطي واختياره التقدم  ا

أي�ساً، وقد اهتّزت تلك ال�سورة »الر�سولية«  ا

القومية التي عك�سه������ا �سعود »تيار« قومي، 

و�سورة »مثقف ع�سوي« ترافقت مع �سعود 

»تيار اأمم������ي«، وتهتز �سورة »تي������ار اأممي«. 

وتهتز �سورة »مثقف اإ�سالمي« يرى يف تياره 

خف������اق التياري������ن ال�سابقني، ورمبا  بديال لإ

كان اهت������زاز ال�سور واختالله������ا يعودان اإىل 

عوامل منها »تاأجيل« الختيار الدميقراطي 

أو »تعطيله« من اأجل اإجناز م�رصوع هوية اأو  ا

اإجناز م�رصوع تقدم. 

ن  ولذل������ك يوؤك������د »املثقف العرب������ي« الآ

مو�سوع الختيار الدميقراطي بقوة، بالقدر 

الذي يوؤك������د فيه هويته ومو�س������وع الهوية.. 

أ�سئلة  أ�سئل������ة، ويردد اإجابات، ويفتتح ا ويكرر ا

خمتلفة واإجابات متغايرة، ويتوقع احتمالت، 

ويواجه حتدي������ات، ويبحث ع������ن معطيات، 

ويح������اول و�سع ا�سرتاتيجي������ات تفكري وعمل 

خمتلف������ة: يحفز يف ذاكرته البعيدة والقريبة، 

ويف الواقع من اأج������ل امل�ستقبل.. ويحاول اأن 

أو اأن يق������رتح �سورته البديلة  يك������ون خمتلفاً، ا

املختلفة، على الرغم من تاآكل مكانته ودوره 

ن�ساين الذي يحكمه. هكذا  وبقاء �رصط������ه الإ

تكت�سف ف�سيلة النظ������ام ال�سيا�سي القطري 

الوطني الذي يوؤ�س�س ل������ه بدياًل عن م�رصوع 

عربي قوم������ي وحدوي. ويخت�������رص الختيار 

الدميقراط������ي اإىل ت������داول �سلط������ة فح�سب، 

وت�سيع فكرة التنمية بدل من مفهوم التقدم، 

ويدف������ع »تاأخ������ر« القوى والبن������ى والعالقات 

�سول« التي  واإخفاقها اإىل الره������ان على »الأ

هي جزء من »اأ�سول«)2(، تعني هوية مغلقة 

ومطلقة، وتعنى باأوهام هوية بدلً من هوية 

ول  ل تتعار�س حقا مع حداث������ة، عنوانها الأ
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هو النقد ونقد الذات ب�سكل خا�س من اأجل 

أية حال فاإن مفهوم  تخطيها وجتاوزها. وعلى ا

ول، ما  الهوية يبقى �سوؤال املثقف العربي الأ

دام ال�رصاع الرئي�س هو ال�رصاع بني م�رصوع 

جناز، وميكن  نه�سوي عربي قومي قابل لالإ

اأن ينجز، وم�رصوع �سهيوين اإ�رصائيلي، ينجز 

كيانا، وينجح يف اإقامة »دولة« قابلة للتو�سع، 

والتكي������ف من داخل، ومن خ������ارج، مع هوية 

جذرها دين������ي، و»تتقنع« ب������� »علمنة« عابرة 

أو تلغيه، ويدفعها  أو تنفيه، ا خ������ر ا تتجاهل الآ

اإىل »النج������اح« ارتباطه������ا مب�������رصوع اأمريكي 

اإمربيايل يعم������م اأمنوذجه احل�ساري يف عامل 

ي�سبطه، عن ق������رب وعن بعد، تفوقه وقوته 

ث������روة ومعرفة وتقنية وت�سليح������ا، وقد انهار 

م�رصوع ا�سرتاك������ي عاملي بانهي������ار اأمنوذجه 

ال�سوفيتي ومنظومته »ال�سرتاكية«.. يرتبط 

بال�������رصاع ال�سابق �رصاع م������ع التاأخر: تاأخر 

البن������ى والقوى والعالق������ات.. تاأخر املجتمع 

م������ة. ول يحل »م�سكل������ة« التاأخر  وتاأخ������ر الأ

أو نخبة قطرية يف  أو �سلطة ا مبادرة موؤ�س�سة ا

أو تنمية، اأو حتديث،  تقدمي »جرعة« تطوير ا

ويف حماولة اإ�سالح اإداري اأو مايل، فالتاأخر 

هو من عوامل ف�ساد موؤ�س�سة و�سلطة ونخبة 

أو ذلك. فكيف يخترب  يف هذا املكان العربي ا

املثقف العربي ذاتيته من داخل هذا ال�رصاع 

أو ذاك؟ وكي������ف ي�ستغ������ل عل������ى هوية قومية  ا

من داخ������ل موقف ثق������ايف، اإبداعي ونقدي، 

م�ستقل؟ ه������ل ي�ستطيع اأن ينج������ز ذاته حقاً 
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اإذا ا�سط������ر اإىل مواجهة تهم�س������ه، وتفقره، 

أو اإذا ا�ست�سلم  وت�ستبعده، وتعزله، وتنفي������ه، ا

غوائها واإغرائه������ا واإف�سادها. وكيف مييز  لإ

عالقته ب�سوؤال الهوية من عالقته ب� »نظام«، 

داري واملايل والأخالقي وظواهره  الف�ساد الإ

ومظاهره التي »تدفن« اأمرا�س جمتمع يعاين 

آثار هزمية امل�������رصوع العربي القومي ب�سكل  ا

مبا�رص وغ������ري مبا�رص، ول تتواف������ر له »اإرادة 

�سيا�سية« ي�سندها »حتالف كوين« يف حتقيق 

وحدته وتقدمه؟ 

�سئلة ال�سابق������ة تتكلم على �سورة  كاأن الأ

مثق������ف »قوم������ي« مفرت�س، وه������ي قد تكون 

لطيفة وجليل������ة، وقد ت�سمر قلق������اً ومتزقاً 

وجودي������ني، ولكنه������ا �سورة قابل������ة للمناق�سة 

عادة النظر وللنقد، فاملثقف العربي كائن  ولإ

ينتجه واق������ع وتاريخ، ويح������اول اإنتاج واقعه 

وتاريخ������ه، واإعادة اإنتاجهم������ا، تلهمه اأ�سول 

و»حداثات« �ستى، واختياره هويته ل يتناق�س 

مع اختيار حداثته، اإذا كان قادرا على حترير 

أي�ساً، وهو كائن  هويته والتحرر من حداثته ا

واقعي موجود يف عامل حتدده وقائع و�رصوط 

خر يحكمه عجز  وعوامل يف ظل �رصاع مع الآ

اأنظم������ة وفوات جمتمع. ولنح������اول اأن ننظر 

اإىل مفه������وم املثقف وبع�س �س������وره ومهماته 

وعالقته مبجتمعه واأمته وهويته عرب وجهات 

نظر بع�س مفكرين ومثقفني يعانون هموما 

ثقافية قومية، ويعاينونها، فقد تبني وجهات 

أو اأكرث، وقد تعيد بناء �سوؤال  نظره������م اإجابة ا

)3(
أو اأكرث من �سوؤال. ا

يلتم�������س عبد اهلل عب������د الدائم التعريف 

الوا�س������ع لكلمة مثقف، فيقول مع ق�سطنطني 

زريق: اإن������ه من اأوتي حظاً من الثقافة يوؤهله 

أو العلم،  دب ا أو الأ للم�ساهمة يف حقول الفكر ا

مب������ا يف ذلك الخت�سا�س املهني، ويعنيه من 

التعريفات املتعددة ما ي������ربز الدور الفكري 

القي������ادي للمثق������ف الذي يجعل������ه املعرب عن 

مة. والعامل عن طريق الفكر على  �سمري الأ

تغيري واقع جمتمعه ور�سم امل�رصوعات الالزمة 

لبناء امل�ستقبل.. ويرى اأن تاأثري النخبة املثقفة 

يف املجتم������ع ي�ست������د مبقدار م������ا تعي�س هذه 

النخبة واق������ع املجتمع وم�سكالته وق�ساياه.. 

والثقاف������ة، عنده، ل ميك������ن اأن تعني اإل بناء 

م�������رصوع اجتماعي ح�س������اري متجدد دوماً، 

كرب ال������ذي يواجه املثقفني  ولكن التحدي الأ

الع������رب هو اأن يكونوا مثقف������ني حقاً، اأي اأن 

يكونوا مع جمتمعهم وم������ن اأجل جمتمعهم.. 

ولك������ن كيف يكون املثقف م������ع جمتمعه ومن 

أ�سباب لالنف�سام  اأجل جمتمعه، اإذا كان ثمة ا
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ب������ني املثقف واملجتمع نف�س������ه يلخ�سها عبد 

اهلل عب������د الدائم يف تخلف املجتمع وت�سوهه 

واأمرا�سه وروا�سب احلقبة العثمانية البعيدة 

�سالم������ي و�سيطرة بع�س  عن روح الرتاث الإ

اأمن������اط التفكري الديني والذي ولدته ع�سور 

النحطاط وامل�ستوى الثقايف ال�سحل للكرثة 

من اأفراد املجتمع العربي، اإ�سافة اإىل عوامل 

أنف�سهم مثل �سعف املعرفة  تعود اإىل املثقفني ا

بداع الذاتي، والنزوع اإىل  بالواقع، و�سعف الإ

التع������ايل فوق معطيات احلي������اة الجتماعية 

املبا�������رصة، والعجز عن معرفة الرتاث معرفة 

علمي������ة، والنطالق من اأفكار ثابتة ومواقف 

م�سبقة..اإلخ. 

وامل�ساألة كلها ترتد، عند عبد الدائم، اإىل 

الت�ساوؤل عن مدى اإخال�س املثقفني للثقافة، 

خال�س الذي ي�ستلزم »النتماء«.. النتماء  والإ

اإىل حقيقة يوؤمن بها املثقف، حقيقة �سخ�سية 

وجماعي������ة يدافع عنها حت������ى املوت، ويوجه 

�سلوكه وفقا لها. وكان������ت عبارته تهدف اإىل 

�سادة بالنتماء وبالهوية، وباإلتزام املثقف،  الإ

وبوظيفة الثقاف������ة الجتماعية واحل�سارية، 

دون اأن تتوقف عند وظيفة »املوؤ�س�سة« حزباً 

أو رابط������ة اأو منظمة..  أو نقابة ا اأو حكوم������ة ا

بينم������ا �ساك������ر م�سطفى يق������ول اإن املثقفني 

الع������رب ينق�سمون فريق������ني: جماعة عندها 

الكثري مم������ا تعطيه، لكنها حمرومة حتى من 

الكلمة، وي�سل حرمانها اإىل درجة الوقوع يف 

أو الر�سا�سة من م�سد�س  قب�س������ة زوار الليل ا

اأخر�س، فهي م�سابة بفقر العطاء، وجماعة 

أو  مقابل������ة ت�ساير املوج������ة تناف������ق لل�سلطان ا

جنبي على الرغم من كهنوتها  ت�سامل العدو الأ

الفكري، فهي ترتكب اخليانة العلنية للفكر 

والثقافة.. اإلخ. 

أو  ثمة مثق������ف »�سلطة« ومثق������ف »تابع« ا

»خائ������ن« ومثقف »حقيق������ي« اأو »حر« يحكم 

أو باملوت، وهي �سورة ذات  عليه بال�سم������ت ا

دللة، وقد تكون ذات عالقة بوقائع ت�ستمل 

عليها حياتنا ال�سيا�سية والثقافية. ويالحظ 

حممود عبد الف�سيل �سعود ما ميكن ت�سميته 

»مثقف التحرر الوطن������ي« و»مثقف الن�سال 

القومي« عل������ى اختالف توجهات������ه الفكرية 

)الي�سارية، البعثية، القومية النا�رصية..( يف 

مرحلة تاريخية وت������واري »املثقف الليربايل« 

و»املثق������ف التكنوقراط������ي« وي�سري اإىل حتول 

املثق������ف العرب������ي م������ن »مثق������ف ع�س������وي« 

و»طليع������ي« يف اخلم�سيني������ات وال�ستيني������ات 

اإىل مثق������ف مدجن �ساع وراء ال������رزق واملال 

أياً كان م�س������دره وب�سكل  والرفاه الف������ردي، ا
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أثناء احلقبة  خا�س بعد الفورة النفطية، ويف ا

النفطية التي اأفرزت اأمنوذجات �سلوكية من 

املثقفني يورد منها اأمنوذجات املثقف املراوغ 

الزئبقي، »مثقف« الطريق الو�سط، واملثقف 

الجرتاري واملثقف النتح������اري.. اإلخ. وقد 

ن�ستطي������ع اأن نق������ول: اإن ه������ذه الأمنوذجات 

واأمنوذج������ات اأخ������رى م�سابه������ة ه������ي �سور 

من������وذج املثقف النتهازي غ������ري املبايل اإل  لأ

أنتجته من  مب�سلحته ومكانته، وهو اأمنوذج ا

قبل موؤ�س�سة قدمي������ة، وكرث عليه الطلب من 

أو �سب������ه حديثة، وهو  قبل موؤ�س�س������ة حديثة ا

ل يلت������زم بهوية، ولي�س له هوي������ة اأو ق�سية، 

يحتفي ب�سلطة م������ا، ويدعى التمرد عليها.. 

يداف������ع عن نظام هو م�سدر منفعته القريبة 

والبعيدة، ويتقرب م������ن معار�سة.. يعلن عن 

أيديولوجي������ات ويفرح لعودة  أ�سفه لنهي������ار ا ا

»اأ�سولي������ات« بينه وبني نف�سه، ويف حلظة ما 

أو  أو »تظاهرة« ا قد يجد نف�سه يف »معار�سة« ا

»بيان« ل عالقة له به، اإذا حتققت له مكانة 

دعاء  أ�سب������ع ميل للظهور والتظاه������ر والإ أو ا ا

عنده.. ه������و مييني وي�س������اري.. دميقراطي 

و�سمويل.. اأ�سويل وحداثي.. )وكل من يتزوج 

اأمه ي�سميه عمه(.. لي�س يف تكوينه ما يدفعه 

اإىل اأن ي�ستغل عل������ى ذاته اأو على وعيه، وما 

يهمه هو لعبته وعوائدها عليه، وقد ير�سى 

اأن يك������ون لعباً احتياطي������اً فقد يغدو لعبا 

اأ�سليا. 

يف حتدي������د مفه������وم املثق������ف مييز عبد 

له بلقزي������ز التعريف املاهوي من التعريف  الإ

الوظيف������ي الذي ميي������ل اإليه ويت�س������اءل عما 

اإذا كان������ت املعرفة تدخ������ل حاملها يف عداد 

املثقفني، وعم������ا اإذا كانت كل كتابة جتيز له 

النتماء اإىل فئة املثقفني، وعن كفاية الدعوة 

اإىل م�رصوع كي متنح �ساحبها �سفة املثقف، 

ويوؤكد على وجود بنيوية بني املثقف العربي 

واملجتمع العربي.. املثق������ف الذي يعنيه هو 

املثقف العربي الذي يلتزم بق�سية اجتماعية 

تقع يف خارج طبقته التي ينتمي اإليها. وهي 

ب�س������ورة خا�س������ة، البورجوازي������ة، ال�سغرية، 

ومييز املثقف املنف�س������ل من املثقف املندمج 

ال������ذي جتلى يف ثالث������ة اأمن������اط اأدت اأدواراً 

همي������ة، املثقف الطبقي واملثقف  متفاوتة الأ

ال�سعبي واملثقف القومي، وي�ستخل�س ثالث 

مهم������ات يتوق������ف عليها قيام فع������ل تاريخي 

حقيقي للمثقف العربي هي التحرر الذاتي 

من النخبوية النعزالية وال�سعبوية والطبقوية 

الختزالية واحلزبوية ومهمة النقد املزدوج: 

نقد ال�سلطة ونقد املجتمع، اإ�سافة اإىل �سوغ 
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امل�رصوع النه�سوي التاريخي اجلديد، ويب�رص 

باحلاجة اإىل املثق������ف التاريخي الذي يرتفع 

باملمار�س������ة اإىل م�ستوى احلاجات التاريخية، 

ول يكف عن ممار�س������ة النقد البناء �سد كل 

مطلقات الفك������ر واملمار�سة.. ينت�رص للوحدة 

�سد التجزئ������ة وللدميقراطية �سد الحتكار 

وللتنمية �سد التبعية.. اإلخ. وكان حممود عبد 

أبرز دعوة حممد ال�سيد �سعيد  الف�سيل ق������د ا

اإىل ولدة مثق������ف عربي جدي������د هو »مثقف 

التح������رر ال�سام������ل« وهو بال�������رصورة مثقف 

أمت������ه وجماهريها  كوكب������ي، يدرك اأن حترر ا

قد �س������ار بحد ذاته فعاًل عاملياً ولي�س جمرد 

فعل وطن������ي، وهذا »املثقف الكوين« يفرت�س 

عادة بناء العامل.  م�رصوعاً لإ

ما الذي تقرتحه �سورة املثقف التاريخي 

من حيث عالقته������ا ب�سوؤال الهوية؟ قد تكون 

اإعادة بن������اء امل�رصوع النه�س������وي اأو جتديده 

أ�سا�������س �سوؤال الهوي������ة، وقد يكون ت�سكيل  يف ا

عادة بن������اء العامل من عوامل  حتال������ف كوين لإ

جناح امل�رصوع النه�سوي العربي، وهذا يتوقع 

م������ن »املثق������ف التاريخي« اأن يك������ون مثقف 

أي�ساً، م������ا دام التحرر، ب�سكل  حت������رر �سامل ا

ع������ام، هو هدف تعلنه �سع������وب خمتلفة واأمم 

خمتلف������ة وهويات خمتلفة. ولعل حترير هوية 

م������ا يرتبط بتحرير هويات اأخرى ول حترير 

لهوية عل������ى ح�س������اب هوية اأخ������رى. يربط 

بره������ان غليون تاأهيل املثقف �سيا�سياً باإعادة 

تاأهيل ال�سيا�سة، ون�س������وء مفهوم جديد لها، 

يخرجها من دائرة املحرم الذي يرهنها لفرد 

فراد، ويتم التغلب  اأو ملجموعة قليل������ة من الأ

على ه������ذه امل�سكلة بنج������اح املثقف يف تغيري 

نظرت������ه اإىل دوره وتغلبه على اأمنوذج املثقف 

الثوري ال������ذي ي�سنع ال�سيا�س������ة بالنقالب، 

وال�سيطرة باأية و�سيلة على ال�سلطة.. ومفهوم 

املثق������ف الجتماعي عنده ه������و الذي يراهن 

يف عمل������ه ال�سيا�س������ي امل�������رصوع وال�رصوري 

للتغي������ري على اإن�ساج ال������راأي العام وتطويره 

وامل�سارك������ة العملية يف تنظي������م ال�رصاع من 

أي�ساً اأن  اأجل جمتم������ع جديد.. اإلخ. وي������رى ا

جناح املثقفني يف ا�ستعادة دورهم يف احلياة 

العامة وامل�سارك������ة يف بناء ال�سيا�سة الوطنية 

أربعة �رصوط، هي اإعادة  يتوقف على حتقيق ا

بناء �سلط������ة املثقفني ال�سيا�سي������ة وامل�ساركة 

ال�سيا�سي������ة مع الفئ������ات املهنية والجتماعية 

خرى يف العمل ال�سيا�سي املبا�رص واإدخال  الأ

املثقف������ني يف معادلة �سوق ال�سلط������ة العامة 

اإ�ساف������ة اإىل املراجعة اجلذرية ملفهوم العمل 

أ�سار اإىل  ال�سيا�س������ي العام.. اإلخ. وكان ق������د ا
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أربع������ة مواق������ف تتنازع النخب������ة املثقفة هي  ا

موقف اللتحاق بال�سلطة، وموقف املعار�سة 

للنظام البريوقراط������ي، وموقف الردة الذي 

يعني اخل������روج من املجتمع وعليه واللتحاق 

جنبية، وموقف النكفاء  بالقوى وامل�ساريع الأ

بداعي  على الذات وعلى العمل الثقايف والإ

والبحث العلمي. 

والرهان كله على ما يبدو هو يف اإ�سالح 

ال�سيا�س������ة، ولعل املثق������ف الجتماعي، بديل 

اأمن������وذج املثقف الث������وري، يتحول اإىل عن�رص 

من عنا�رص اإعادة بن������اء القيادة الجتماعية 

املفكك������ة، وي�ساه������م فعلي������ا يف اإن�س������اء هذه 

ال�سيا�س������ة نف�سه������ا، وحتويله������ا م������ن �سيا�سة 

�سخ�سي������ة وفئوية اإىل �سيا�س������ة وطنية، ولكن 

ما عالقة هذه ال�سيا�سة الوطنية مب�رصوعها 

القوم������ي العربي؟ وكيف تنت������ج هويتها؟ وما 

مة  العالقة بني حتري������ر ال�سيا�سة وحترير الأ

اأو جتدي������د امل�رصوع النه�س������وي؟ األ يتطلب 

حترير كل منها حترير الهوية من داخل ومن 

خارج، واإعادة بناء ثقافة، ت�ستجيب حلداثة 

ن�سان وحريته؟  تهدف اإىل حتقي������ق كرامة الإ

يفرت�������س عل������ي ح������رب اأن املثق������ف ب�سفته 

أو الكتابة، ويعمل  ي�ستخ������دم �سلطة ال������كالم ا

نت������اج الرمزي )..( اإمنا يت�رصف  يف حقل الإ

أو امتياز.. هو لي�س قائدا  ك�ساحب حظ������وة ا

م������ة واملجتمع.. اإنه فاعل فكري ي�سهم يف  لالأ

عقلنة ال�سيا�س������ات واملعلومات واملمار�سات.. 

املثقف و�سيط للحد من ال�ستبداد والطغيان 

أم كان  أكان تراثيا ا أ�سري اأمنوذج �س������واء ا اإن������ه ا

ج������دى اأن ي�ستغ������ل على ذاته  حداثي������ا.. والأ

وفك������ره ليتحرر م������ن اأوهام������ه النخبوية. اإن 

انتماءه احلقيق������ي ينبغي اأن يكون اإىل جمال 

عمله الذي هو ع������امل الفكر قبل انتمائه اإىل 

أو تراثه.. ومع ذلك يقرر  أو معتق������ده ا قومه ا

عل������ي حرب اأن املفك������ر احلقيقي ل ي�ستحق 

أو ي�ستغل على  �سفته ما مل يفكر على هويته، ا

معتق������ده وتراثه، واإل حت������ول اإىل لهوتي اأو 

)4(
جمرد داعية اأو مب�رص.

ينبغي للمثق������ف العرب������ي اأن يكون ذاته 

اإذا، في�ستغ������ل عل������ى �سوؤال الهوي������ة مبا هو 

جناز والفعل واملمار�سة، ولي�س  م�رصوع قيد الإ

باعتباره معطى مطلق������ا ومغلقا، وينبغي له 

اإجن������از ما هو جديد بو�ساط������ة ما هو قدمي 

واإجناز ما هو ق������دمي بو�ساطة ما هو جديد 

دون اأن »يعظم« اأحدهم������ا، ودن اأن »يعظم« 

خر .. وه������ذا ل يعني اأن ثمة  أو الآ ال������ذات ا

أو تلك، واإذا  ا�سرتاتيجية خا�سة بهذه الهوية ا

كانت الثقافات تتاأثر وتوؤثر، تنفعل، وتتفاعل، 
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تهاجر ن�سو�سه������ا، وتتجاوز على الرغم من 

متاثل واخت������الف، فاإن الهوي������ة تت�سمن يف 

أثن������اء تطورها هويات، وقد ت�سارك اأكرث من  ا

هوية يف اإجن������از هوية، وتعن������ي الوحدة من 

داخل الكرثة بتعددها وتنوعها، ورمبا هددت 

»اندفاع������ة« اأوهام الهوي������ة احتمالت علمنة 

وعقلنة وم�ساركة وتفاعل وحوار. 

اإن احل�س������ارات التقليدي������ة ب�س������كل عام 

جتتاز اأزمة هوية تت�سل بالنقالبات الكربى 

يف الع�������رص احلديث ولك������ن املوقف الثقايف 

زمة  النق������دي العقالين قد ي������رى يف هذه الأ

�سل«  اإعادة ت�سكل وتكون، ولي�س عودة اإىل »الأ

أو »اجلوه������ر« اإل بالقدر ال������ذي ي�ساهم فيه  ا

�سل اأو اجلوهر يف وعي الذات اأو يف وعي  الأ

أم������ام م�رصوع هوية  م������ة. واملثقف العربي ا الأ

آفاقه������ا منفتحة ومفتوح������ة ومتحركة، فهو  ا

أو التاريخ احلقيقي  وريث »مدينة اإيزي�������س« ا

للع������رب ووريث جغرافي������ة اإ�سالمية وا�سعة. 

والرتاث الكبري الذي ينتمي اإليه كبري وكثري، 

تراثات������ه متعددة ومتنوع������ة يف داخل الرتاث 

�سالمية العربية  الكبري والكث������ري، وللحقب الإ

�سالمية ذاكرة كربى �ساهم يف  أو العربي������ة الإ ا

ت�سكيلها قراآن و�سن������ة، ظاهر وباطن، �سيعة 

أ�سعرية، قدرية وجربية،  وخوارج ومعتزل������ة وا

ت�س������وف وفل�سفة، فق������ه و�رصيع������ة، �سيا�سة 

واأخالق، عل������م كالم ومنطق، اإميان واإحلاد، 

أتباع واإبداع،  �سعوب و�سعوبية، خالفة وملك، ا

�سع������ر ونرث.. اإل������خ وقد �س������ارك يف تاأ�سي�سها 

أق������وام كثرية وقوى خمتلف������ة وموؤتلفة اإ�سافة  ا

اإىل الع������رب، واقرتحت مذاهب وملال ونحال 

�سالم، ولكنها اأعلنت اإميانها  اأعلنت اإميانها بالإ

أي�س������اً، واحتكمت باأ�سكال خمتلفة  ن�سان ا بالإ

اإىل العق������ل. واجلماعات القومي������ة العربية 

التي حتاول اإجن������از هويتها عرب ال�رصاع مع 

أي�ساً، تنتمي اإىل هذا  خر، وباحلوار معه ا الآ

الرتاث الكبري والكثري كله، وهو تراث ي�ستمل 

آرامية وكنعانية و�سومرية  على مواد وعنا�رص ا

وفينيقية وقبطية و�رصيانية ويهودية وغريها 

من مواد وعنا�رص �رصقية وغربية حتولت اإىل 

جزء من ذاتيتها امل�ستقلة. 

يح������اول مفك������ر عرب������ي اأو مثقف عربي 

ن متثل درو�س ومفهومات ومبادئ ورموز  الآ

واجتاهات غربية خمتلفة قد ت�سكل فيما بعد 

جزءاً من ذاكرة عربية اإ�سالمية معا�رصة يف 

. ويختار بع�سهم 
)5(

أي�ساً تكوين ذاتيته امل�ستقلة ا

بداع من  �سول( ما ميثل الإ أو )الأ من الرتاث ا

أو ي�ستك�سف نزعات مادية يف  وجهة نظ������ره، ا

أو ي�سري اإىل  �سالمي������ة، ا الفل�سف������ة العربية الإ
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»وثيق������ة« علمنة يبالغ يف اأهميتها، فيت�سالح 

 .
)6(

�سول مع اأ�سول »خمتلفة« ه������ي بع�س الأ

وتقدم احلياة الثقافي������ة �سورا ملثقف عربي 

يع������اين م�رصوع هوية متتلكه اأ�سولها اإىل هذا 

أو ذاك، وتهجم عليه حداثة مل ميتلكها  احلد ا

�سولية« اأن  بع������د، وتهاجمه. هل ت�ستطيع »الأ

توؤ�س�������س لطريقة وجوده يف الع������امل والتاريخ، 

أم كانت اأ�سولية  أكانت اأ�سولية »دينية« ا �سواء ا

»قومي������ة« تكتفي با�ستع������ادة »اأمنوذج مثايل« 

�سول؟ وهل  أو »اأمنوذج������ات مثالية« م������ن الأ ا

ي�ستطيع اختيار »احلداثة« طريقة وجود يف 

العامل من خارج، واحلداثة »الغربية« يف اأزمة 

 كي������ف يخترب املثقف العربي موقفا 
)7(

أي�ساً؟ ا

عقالني������اً نقدياً م�ستقاًل من �سوؤال هوية قيد 

جناز هو �سوؤال حداثة اأي�ساً؟ وكيف ينحاز  الإ

اإىل ح������ق الختالف، ويت������درب على احلوار، 

يحكم������ه تف������اوؤل تاريخي، عل������ى الرغم من 

�سقائه، بني الواجب واملمكن؟

حاالت الهوام�ش واالإ

قل، واأن  ــي؟ ل يحتمل اإجابة واحدة يف الظرف الراهن على الأ ــرى د. حممد عابد اجلابري اأن ال�سوؤال: من العرب ي  -1

ن�سان عربيا هو  مر يتعلق ب�سوؤال الهوية )..( اأن يكون الإ ن الأ ــي متاما، لأ جوبة متعددة وخمتلفة �سيء طبيع ــون الأ تك

خر  اأن ي�سعر باأنه عربي فعال عندما يتعر�ص �سعب اأو فرد عربي لعدوان اأجنبي )..( وهل الهوية غري رد الفعل �سد الآ

�سالم والغرب، مركز درا�سات الوحدة  نا« ب�سورة اأقوى واأرحب.. اإلخ. م�ساألة الهوية: العروبة والإ ــد »الأ ونزوع لتاأكي

العربية، بريوت 1959، �ص 10، 15، 16، 17. 

ــع اإفال�سه احلايل مل يبق من  �سالمي، وم ــار القومي العربي كان بديال عن احلل الإ �سالميني اأن اخلي ــرى بع�ص الإ ي  -2

ــدة القومية املعا�سرة  �سالم الذي هو العقي ــرب �سوى الإ �سالة وال�ستقالل يف مواجهة الغ ــق بالأ ــري عن التعل التعب

واحلامل الوحيد لقيم التحديث والع�سرنة.. اإلخ. 

ــرب، دار اجلديد، بريوت 1992، �ص 43، 36،  �سالم: الدميقراطية، الدولة، الغ ــي واآخرون، حوارات يف الإ ــن الرتاب ح�س

 .37

حاولنا مقاربة بع�ص الدرا�سات والبحوث التي �سمها كتاب )املثقف العربي: همومه وعطاوؤه( الذي قدم اإىل العامل   -3

الكبري ق�سطنطني زريق بدًل من العودة اإىل م�سادر عديدة حول املثقف العربي وعالقته بالثقافة اأو باملجتمع اأو بالهوية 

القومية العربية اأو بحركة التحرر الوطني اأو باملتغريات الجتماعية وغريها. والف�سول التي توقفنا عندها ب�سكل خا�ص 

هي: 

الف�سل ال�ساد�ص: عبد اهلل عبد الدائم، املثقف العربي، و�سغوط املجتمع، 151- 171.

الف�سل ال�سابع: �ساكر م�سطفى، العطاء الفكري الثقايف للمثقف العربي، �ص 179- 201. 

الف�سل الرابع: حممود عبد الف�سيل، املثقف العربي �سعيا وراء الرزق واجلاه �ص 119- 139. 

له بلقزيز، عطاء املثقف العربي، يف التوجيه الجتماعي وال�سيا�سي، �ص203- 232.  الف�سل ال�سابع: عبد الإ
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الف�سل الثالث: برهان غليون، تهمي�ص املثقفني وبناء النخبة القيادية، �ص 58- 118. 

جمموعة من الباحثني، املثقف العربي، همومه وعطاوؤه، مركز درا�سات الوحدة العربية، بريوت 1995. 

علي حرب، اأوهام النخبة اأو نقد املثقف، املركز الثقايف العربي 1996، �ص 20- 93- 86- 131.   -4

مة العربية  �سالم، فري�سم مالمح اأخالقية اأف�سل لهذا القرن، كي ي�سجل التاريخ اأن الأ يعي بع�سهم الدور املنتظر لالإ  -5

خالقية بل يتعداها اإىل �سعارات  ــف عند امل�سكلة الأ خالقية يف العامل، ول يكتفي بالتوق ــة تعي امل�سكلة الأ وامل�سلم

التحرير والتفعيل والتغيري منطلقا من دور النقد يف البناء يف عملية حرق للمراحل: النقد والبناء على طريقة »كانت« 

لتحرير العقل، والنقد للتفعيل على طريقة »هيغل«، ونقد املجتمع للتغيري على طريقة »مارك�ص«.. اإلخ. 

ــة والن�سر 1999. �ص 10  ــة والفكر، ديرتويت، ف�سلت للدرا�سات والرتجم ــاث املو�سم الثقايف الثاين ملنتدى الثقاف اأبح

 .11 –
�سارة اإىل اأعمال فكرية ونقدية خمتلفة متثل لهذا الختيار يف تعامل يبحث عن »بذور« حداثة اأو »حداثات«  ميكن الإ  -6

ــد عابد اجلابري  ــص وطيب تيزيني وحمم ــني مروة واأدوني� ــا بع�ص اأعمال ح�س �سالمي، منه ــي الإ ــرتاث العرب يف ال

و�سواهم. 

�سالمية  �سولية الإ ــة العربية، الأ ــاً، وجود تيارين فكريني كبريين يف احلياة الثقافي ــز د. اأنور عبد امللك، وغريه اأي�س ميي  -7

�سالم بالعودة اإىل  ــذي ي�ستوحي الإ �سالمي ال ول يف الفكر الإ ــة، وتتمثل نقطة انطالق التيار الأ ــة الليربالي والع�سري

ــار الثاين فنقطة انطالقه احل�سارة الغربية. ويهدف اإىل  ــادره اخلال�سة التي ت�سمح باإقامة حوار مع الع�سر، اأما التي م�س

خلق جمتمع ع�سري ينفتح على التقدم، وي�سم اجتاهات خمتلفة. 

الفكر العربي يف معركة النه�سة، بريوت 1963، �ص 26 – 28. ويجد برهان غليون حمنة الثقافة العربية يف ال�سراع بني 

ال�سلفية والتبعية، فيختزل الهوية اإىل »�سلفية« واحلداثة اإىل »تبعية«.. 

اغتيال العقل، دار التنوير، بريوت 1985، �ص 33 – 302 – 340 – 343.

¥µ
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�لتجديد و�ملر�جعة و�لت�سويب و�لتحديث و�البتكار من �أهم �سمات حيوية 

أي�ساً، فالت�سب������ث بالبايل و�ملتخلف  �ملجتم������ع وخ�سائ�سها. �لعك�س �سحي������ح �

نتاج عنو�ن  و�لبليد من �ملفاهيم و�لنظم و�لقو�نني ومناهج �لتعليم وو�سائل �الإ

ن عاملنا متكامل ومتفاعل مهما �سعى  حتجر يد�ين �ملوت و�ال�سمح������ال. والأ

بع�������س جمتمعات������ه �إىل �لت�رسنق و�لتقوقع يف �أ�رس قي������ود تتعدد ذر�ئعها، ال بد 

أو �سيئة �لهدف،  أو مت�سلل������ة، �سليمة �ملق�سد � �أن تع�س������ف رياح �لتغيري، عاتية �

اأديب وباحث ودبلوما�سي �سوري.

العمل الفني: الفنان عبد املعطي اأبو زيد.

❁

ò

احلاجة امللحة 

اإىل عقد اجتماعي جديد

❁
د. خري الدين عبد الرحمن
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بتلك املجتمعات فتحدث فيها -ق�رسا ولغري 

م�صلحته������ا غالب������اً- ما توانت ع������ن اختياره 

وتقريره والتحكم به من تغيري. 

 كانت ه������ذه احلقيقة يف الب������ال عندما 

اطلعنا قبل �صنوات على كتيب للدكتور غ�صان 

�صالمة تتجاوز قيمت������ه حجمه، يكاد عنوانه 

، ق������رر فيه اأن 
)1(
يطابق عن������وان هذه املقالة

نظاما عربياً جدي������داً، �صيا�صياً واجتماعياً، 

هو قيد الظه������ور. وقال اإن اخلي������ار اأمامنا 

أو ندعه  ه������و اأن ن�صهم يف اإن�صاء هذا النظام ا

يظه������ر وحده وفق������ا ملنطق الق������وة ومل�صالح 

جنبية. القوى الأ

فق������د تقادم������ت وتاآكل������ت م�رسوعية ما 

كان يعت������ر �صبه عقد اجتماع������ي يف حياتنا 

العربية املعا�رسة، وبات حقاً. وتاأزم العالقة 

أ�صا�صاً اإىل  ال�صيا�صية العربي������ة الراهنة يعود ا

بالدة اأو مكاب������رة اأو عجز اأو ق�صور، بحيث 

عج������زت عن جتديد �رسعيته������ا بعقد جديد 

يعي������د للمجتم������ع كرامته املمتهن������ة وحقوقه 

امل�صتباح������ة ودوره املنتهك يف حتديد مالمح 

هذا النظام. تبدو احلاج������ة ما�صة اإىل عقد 

اجتماعي جديد، طرف������اه الدولة من جانب 

هلي من جانب اآخر. وقد �صدد  واملجتم������ع الأ

غ�صان �صالم������ة على م�صوؤولي������ة املثقفني يف 

اإع������ادة ت�سكي������ل الثقافة ال�سيا�سي������ة العربية 

بحيث »نرف�������س التح������ول اإىل �سعراء بالط 

أيديولوجيات«. وممتهني ا

لقد تلم�س مفكرون ك������رث بدايات اخللل 

وجوه������ره، فاعت������رب مالك بن نب������ي مثال اأن 

معركة �سفني قد �سكلت اأخطر انعطاف يف 

م�سرية احل�س������ارة العربية، واأحدثت انقالبا 

ل�سلم القيم فيها، اإذ اأفرزت ثالثة عوامل:

- ع������امل عقالين راح يخ�رص معركة تقرير 

امل�سري بالتدريج.

- وعامل انتهازي اأم�سك مقود التوجيه.

- وعامل دوغمائي يدمر نف�سه ومن حوله 

بالعنف واجلمود العقلي.

وراأى اأن املجتم������ع ل يول������د ولدة فعلية 

�سخا�س  �سياء والأ اإل بالتخل�س من ع������امل الأ

فكار، غ������ري متهيب  والنتق������ال اإىل ع������امل الأ

�سنام احلية  �سنام الرمزية والأ ال�سدام مع الأ

 .
)2(

التي انت�������رصت عبادتها بوعي وبال وعي.

من ناحي������ة اأخ������رى، �سدد د. حمم������د جابر 

ن�س������اري- يف تقدميه مل�رصوع������ه البحثي  الأ

الباحث ع������ن احلقيقة العربي������ة يف م�ستوى 

الوع������ي )البني������ة الفوقية( وم�ست������وى الواقع 

)البنية التحتية(- على احلاجة اإىل التاأ�سي�س 

يديولوجي  املعريف لق�سايانا، قبل الرتويج الأ
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له������ا، وان الظ������ن ل يغني عن احل������ق �سيئا، 

فاللحظة التاريخية الراهنة يف حياة العرب 

هي حلظة تاريخية وحلظة ت�سحيح للوعي 

خ������ر، اأكرث منها حلظة  املعريف بالنف�س وبالآ

�سيا�سية ومواجهة خارجية. واأكد عقم الفكر 

التوفيق������ي يف البنية الفوقية املعرب عن حالة 

الالح�سم، حيث »اأن التاأزم ال�سيا�سي ال�سامل 

وم������ا اأفرزه م������ن هزائم ونكب������ات يف احلياة 

نظمة  العربية ل ميكن تف�سريه كليا ب�سورة الأ

عداء -على ما لهذه  ال�سيا�سية وموؤامرات الأ

أث������ري- واإمنا يجب الرجوع اإىل  العوامل من تا

تاأمل طبيعة تكوين )الق������اع ال�سو�سيولوجي( 

العرب������ي وبن������اه الع�سائري������ة والطائفية..اإلخ 

نظمة وامل�سلكيات املختلفة  التي تفرز تلك الأ

أنه ما مل  والظواه������ر ال�سيا�سي������ة ال�سالب������ة. وا

يت������م ت�سخي�س تلك البن������ى القبلية والريفية 

املعيقة لنمو املجتمع املدين/ املدين وتطوره 

الدميقراط������ي وحتوله اإىل دول������ة املوؤ�س�سات 

والنظام والقانون، ف������اإن جمتمعاتنا العربية 

�ستبق������ى يف اأو�ساعها الراهن������ة من التخلف 

 )3(
ال�سيا�سي والتخلف احل�ساري ال�سامل«.

 انطالقا من هذه الروؤية وما قاربها جند 

اأن العالج يكم������ن يف تربية جمعية ل تتهيب 

وقفة نقدية عقالنية �سارمة ت�ستلهم اجلذور 

خالقي������ة جلوه������ر  العقدي������ة والقيمي������ة والأ

ال�سخ�سي������ة العربية، م������ع وعي مبدع وفعال 

خل�سائ�س عاملنا املعا�������رص وقوانني تطوره، 

لك������ي توؤ�س�������س لنطالقة را�سخ������ة القواعد، 

دوات،  وا�سحة املقا�سد، �سليم������ة النهج والأ

حت�سن اختيار ال�سب������ل والو�سائل وت�سويبها 

م������ر. ولع������ل »م������ن طريف  كلم������ا احت������اج الأ

الق������ول، ولي�س من نافلت������ه، اأن املنطقة باتت 

بحاج������ة ملقاربات نف�سية، ولي�س������ت �سيا�سية 

أو اجتماعية، ملعاجل������ة م�ساكلها املت�ساعدة  ا

ب�س������كل دراماتيكي خميف. ف������كل ما يح�سل 

يدل اإىل وجود خلل عقلي كبري بات ي�رصبها 

م������ن اأق�ساها اإىل اأق�ساها، وعمودياً واأفقياً، 

م������ن القواعد اجلماهريي������ة اإىل النخب بكل 

يديولوجية واأطيافها ال�سيا�سية. تالوينها الأ

ال�سيا�سي������ة  النظري������ات  ت�ستطي������ع  ل 

وال�سو�سيولوجي������ة تف�سري ما ت�سهده املنطقة، 

نه بكل تاأكيد خ������ارج عن ال�سياق الطبيعي  لأ

لتطور تلك النظريات واإمكانياتها التف�سريية 

ملثل هك������ذا ظواهر. �سحي������ح اأن الكثري من 

املحللني واملنظرين كانوا منذ مدة ير�سدون 

حركة التطور الجتماعي ال�سيا�سي احلا�سل 

يف املنطق������ة، ويحذرون م������ن ارتفاع من�سوب 

التط������رف الذي ت�سه������ده، ومن خماطره على 
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هل������ي،  الأ وال�سل������م  ال�ستق������رار 

حداث الت������ي توالت  غ������ري اأن الأ

التوقعات  كل  فاق������ت  مت�سارعة 

أنها حتمل  واحل�ساب������ات. ذل������ك ا

يف طياته������ا موؤ�������رصات خط������رية 

والنفال�س  النفالت  من  نواع  لأ

وال�سيولة التي ل ميكن �سبطها 

ول توظيفه������ا ول احل�������د م������ن 

تداعياتها اإقليمياً ودولياً.

اأوطان  هن������اك  باخت�س������ار، 

تنفجر ووطنيات تنتحر، وهذان، 

النفج������ار والنتح������ار، يختلفان 

واملاآلت  والفع������ل  ال�سل������وك  يف 

املرتتبة عنهما، عن النق�سامات 

هلية التي  ال�سيا�سية واحلروب الأ

عا�ستها املنطقة يف ال�سابق، على 

حداث، ذلك  الرغم من هول وفظاعة تلك الأ

هلية يف غالبيتها قامت على  اأن احلروب الأ

أ�سا�س ال�������رصاع على املوارد، مبا فيها ن�سب  ا

أو فئة  احل�س�س التي حت�سل عليها جماعة ا

من ثروات البالد ومنا�سبها ال�سيا�سية، وكانت 

عل������ى ال������دوام موؤ�رصاً للح������راك الجتماعي 

تل������ك  قاع������دة  يف  احلا�س������ل  وال�سيا�س������ي 

املجتمع������ات وهرميتها، وموؤ�������رصاً اأي�ساً على 

توازنات القوى املتغرية بفعل تطورات معينة، 

دميغرافي������ة واقت�سادي������ة و�سيا�سي������ة، ولكن 

ظل الوطن والوطنية عل������ى الدوام عنوانني 

ق������ل مل يجروؤ اأحد على  مقد�سني، اأو على الأ

امل�س بهما، اإل اإذا ا�ستثنينا جماعات طرفية 

وهام�سي������ة مل يكن لها ح�س������وراً فاعاًل داخل 

جمتمعاتها، كما اأن اأفكارها كانت منبوذة من 

حداث  فرقاء، وكانت هذه الأ قبل خمتلف الأ

تنتهي يف الغالب اإىل ما ميكن ت�سميته جمازاً 

تلحظ هذه  الجتماعية(،بحي������ث  )العق������ود 

)4(
العقود موازين القوى امل�ستجدة«.
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نظرة �ساملة خاطفة اإىل العامل من 

حولنا:

و�سع تقري������ر املعهد ال������دويل للدرا�سات 

ال�سرتاتيجية ال�سنوي يف لندن لدى ن�رصه يوم 

2007/2/2 جمموعة من احلقائق واملوؤ�رصات 

التي تر�س������م مالمح تغيريات هامة لعاملنا يف 

أبرز ما يلفت النظر يف  حا�رصه وغده. م������ن ا

التقري������ر تاأكيده ما بات مو�سع اتفاق معظم 

مريكية،  اخلرباء من اأن الوليات املتحدة الأ

واإن ل ت������زال قوة عظمى، ق������د فقدت كثريا 

من نفوذها وقدراته������ا على التفرد بالهيمنة 

والتحكم بعاملنا، واأن قوى اإقليمية ودولية قد 

خرية وراحت  �سع������دت يف ال�سنوات الع�رص الأ

تناف�س الوليات املتحدة. راأى التقرير اأي�سا 

أنهكتها احلروب  اأن الولي������ات املتحدة ق������د ا

الت������ي �سنتها يف اأفغان�ست������ان والعراق، حيث 

ل������ن ت�ستطيع النت�سار عل������ى اأي حال. وهي 

مل تعد ق������ادرة على ح�سم نزاعه������ا مع كوريا 

الدميقراطي������ة واإي������ران ب�س������ن ح������رب �سد 

كل منهم������ا. يق������ود حديث احل������رب هنا اإىل 

مالحظة هامة قررها التقرير ت�سلط ال�سوء 

على م�ستقبل احل������روب، اإذ قال اإن احلرب 

التي دارت يف �سي������ف العام 2006 يف لبنان 

�رصائيلي تبني  بني ح������زب اهلل واجلي�������س الإ

اأن خو�������س احلرب ال�سامل������ة مل يعد يقت�رص 

أو تنظيم  على جيو�������س دول، فباإمكان حزب ا

م�سلح اأو حركة مقاومة خو�س حرب �ساملة 

والنت�سار فيها. وهنا نقف عند قول خطري 

�ساب������ق لعّراب املحافظني اجل������دد ال�سهاينة 

يف الوليات املتح������دة ومنظر حرب اجتثاث 

�سالم الت������ي اأعلنوها  العروب������ة وتطوي������ع الإ

مريكي،  منذ العام 1990 جه������اراً، املوؤرخ الأ

�سل، ال�سهي������وين برنارد لوي�س،  بريطاين الأ

أك������د اأن: »احل������روب القادم������ة يف ال�رصق  اإذ ا

و�سط �سوف تق������ع يف دول املنطقة، ولكن  الأ

لي�س بينها!«.

وهكذا ا�ستب������دل التقرير م������ا درج على 

اعتماده من عنا�������رص وعوامل لقيا�س القوة، 

أع������داد اجلن������ود وم�ست������وى اإعدادهم  مث������ل ا

�سلح������ة ونوعياته������ا والقدرات  وكمي������ات الأ

أو املت�سارعة،  القت�سادي������ة للدول املتناف�سة ا

ليعتم������د معاي������ري ومقايي�������س تن�سج������م م������ع 

م�ستج������دات فر�ستها ح������رب �ساملة خا�سها 

حزب وانت�رص فيها عل������ى جي�س قوي جدا.

مل  تقت�������رص ا�ستنتاجات ه������ذا التقرير الهام 

على اجلوانب الع�سكرية ال�رصف يف موازين 

الق������وى الدولية، واإمنا �سلط������ت ال�سوء على 

تبدلت يف طبيعة العالقات الدولية والنظام 
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العامل������ي املقبل الذي يحل حم������ل ما �سبق اأن 

اأعلنته الوليات املتحدة قبل اأقل من عقدين 

أن������ه �سوف  نظام������اً دولي������اً جدي������داً توهمت ا

ي�ستقر قروناً. بكلمات اأخرى، لقد بتنا على 

م�س������ارف ع�رص جديد تتب������دل فيه مقومات 

وبنى وعالق������ات الدول الداخلي������ة والبينية 

مريكية يف  مرباطورية الأ بعد اأن ت�سق������ط الإ

ف������رتة ق�سرية جداً مبا �سكل �سابقة يف تاريخ 

مرباطوريات.    الإ

ظهرت مقالة هام������ة موؤخرا للربوفي�سور 

�ستاذ يف جامعة باري�س الثانية،  �سريج �سري، الأ

عنوانه������ا »الدولة ب������ني الت�ست������ت والعوملة«، 

فاأثارت كثريا من ال�سجة واجلدل. لقد كان 

�سريج �سري �سديد الو�سوح يف ت�سخي�سه للحال 

آلت اإليها الدول������ة يف القرن احلادي  ال������ذي ا

والع�رصي������ن يف ظل جائحة العوملة، اإذ راأى اأن 

الدولة تخ�سع حالي������ا ملحاكمة �سارمة اأمام 

حمكم������ة التاريخ، وهي معر�سة للحكم عليها 

حوال- باأن تغري من طبيعتها،  -يف اأح�سن الأ

أ�س������واأ احلالت- حل  وق������د يطلب منها -يف ا

نف�سه������ا لكي تتم اإع������ادة �سياغتها، حيث اأن 

هناك تي������ارات عنيفة خمتلف������ة الجتاهات 

تتجاذب م�سري الدول������ة باعتبارها منظومة 

موؤ�س�سات واإفرازا لتطور جمتمعي.

تتلخ�������س امل�ساألة يف تفاع������الت �سديدة 

التعقي������د على امتداد عاملن������ا اليوم، تتوقف 

�سياغ������ة غدنا عل������ى م�ساراته������ا واإفرازاتها 

ونتائجها. وقد ذهب كثري من الباحثني اإىل نف�س 

أ�ستاذ التاريخ يف جامعة اأوك�سفورد  ما قرره ا

الربيطانية، ناي������ال فريغيو�سون، بب�ساطة يف 

مقالة يغن������ي عنوانها عن تلخي�سها: »رحبوا 

مربيالية اجلديدة«! اأي اإن هوؤلء اعتربوا  بالإ

م������ر قد ح�س������م وبات علين������ا كما جاء  اأن الأ

�سياء  يف تل������ك املقالة حرفي������ا »اأن ن�سمي الأ

باأ�سمائه������ا احلقيقية، فعوملة ال�سيا�سة لي�ست 

مربيالية، ولفر�س قيمك  �سوى ا�سم لطيف لالإ

خري������ن. فمهما و�سفت  وقواعدك عل������ى الآ

عوملة ال�سيا�سة، ومهما كانت القدرة البالغية 

الت������ي ت�ستخدمها، ف������اإن املمار�سة ل تختلف 

كثريا عما كانت تفعله بريطانيا العظمى يف 

)5(
القرنني الثامن ع�رص والتا�سع ع�رص«.

أك������رث من هذا، قال امل������وؤرخ الفرن�سي لو  ا

ج������وف J. Le Goff: »مل تغت�س������ب العومل������ة 

ثقافات ال�سعوب فح�س������ب، واإمنا اغت�سبت 

رهاب  التاريخ«!  وذهب روبرت جاي، خبري الإ

مريكي������ة، اإىل تاأكيد اأن  بجامع������ة هارفارد الأ

م������ر يتعدى الهيمن������ة. اإن القوة العظمى  »الأ

 )7(
مريكية ت�سعى لل�سيطرة على التاريخ« الأ



احلاجة امللحة اإىل عقد اجتماعي جديد

العـــــــــــــــــــدد  562    متـــــــــــــــــوز  2522010

يف املقاب������ل، بينم������ا ت�س������اءل ج������ان بيري 

�سبق  �سوفنم������ان، وزير الدف������اع الفرن�سي الأ

الذي ا�ستق������ال احتجاجا على م�ساركة بالده 

مريكي������ة �سد الع������راق �سنة  يف احل������رب الأ

1991، عم������ا اإذا كان������ت الولي������ات املتحدة، 

مربيالي������ة املهيمنة حاليا »ت�سمح لنا  القوة الإ

نقاذ العامل« راأى كيفني  باإنقاذها من نف�سها لإ

فيلب�������س يف كتاب������ه »ال������رثوة والدميقراطية: 

مريكية«)8( الذي  التاريخ ال�سيا�سي للرثوة الأ

ا�ستعر�������س مئت������ي �سنة من تاري������خ الوليات 

م������ور حتل نف�سها  مريكية اأن الأ املتح������دة الأ

بنف�سها، حيث جزم ب������اأن »الوليات املتحدة 

تتج������ه تدريجي������ا لتتح������ول اإىل دول������ة ت�سبه 

جمهوري������ات امل������وز يف اأمري������كا الالتينية«، 

وبالت������ايل لن تك������ون قادرة عم������ا قريب على 

أو اإمربيايل.  ممار�سة اأي دور اإمرباطوري ا

مريكي������ني قد راحوا  لعل مزي������دا من الأ

يدركون �رص هذا النح������دار، وباتت ال�سورة 

أك������رث من خالل وقائع ومعطيات  تت�سح لهم ا

أبرزها ق������ول حاخام  يخت�������رص واحدا م������ن ا

كني�������س عداث يف نيويورك مرارا يف مواعظ 

ول مرة يف التاريخ  ال�سبت: »مل نعد ن�سعر -ولأ

مريكي- باأننا نعي�س يف ال�ستات. اإذ مل تعد  الأ

الوليات املتحدة دولة يحكمها الغوييم )غري 

اليهود(«.

عالن  ي�ستغرب املرء هن������ا التاأخري يف الإ

ع������ن هذا الو�س������ع، فقد كتب عن������ه بنيامني 

دزرائيلي -اأول يهودي توىل رئا�سة احلكومة 

الربيطاني������ة يف ذروة هيمن������ة بريطانيا على 

معظ������م بلدان عاملنا، قائال  يف العام 1856: 

أولئ������ك الذين يظهرون  »اإن الع������امل ل يقوده ا

حكام������ا للنا�س بينما هم ل يدرون ماذا يدور 

يف اخلف������اء وراء الكوالي�س«. كتب دزرائيلي 

أي�س������اً: »لقد وقف اليه������ود على راأ�س جميع  ا

اجلماع������ات ال�رصية بال ا�ستثن������اء.. اإن هذه 

اجلماع������ات ال�رصي������ة تغطي معظ������م اأوروبة 

ملاين وله������ام مار �سنة  ب�سبكته������ا«. وكت������ب الأ

مربيالية  1879: »لدي يقني را�سخ  باأن قيام الإ

مرباطورية  اليهودية جمرد م�ساألة وقت. اإن الإ

العاملية تخ�س اليهود وحدهم«. وقد ن�رصت 

جمل������ة )باري�س( ال�س������ادرة  يوم 1928/6/1 

ن�س ر�سالة الزعي������م ال�سهيوين باروخ ليفي 

اإىل كارل مارك�������س، منظ������ر ال�سيوعية، التي 

ن�ساين اجلديد،  جاء فيها: »يف التنظي������م الإ

ر�س  أبناء اإ�رصائيل النت�سار على وجه الأ على ا

كلها، حيث يج������ب اأن ي�سبحوا املوجهني يف 

كل م������كان.. اإن حكومات الع������امل �ستكون يف 

قب�سة اليهود.. هك������ذا يتحقق وعد التلمود 

الذي جاء فيه: عندما ياأتي امل�سيح املنتظر، 
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�سيك������ون اليهود قد ا�ستول������وا على ممتلكات 

جميع �سعوب العامل..«.  

اإذا كان������ت هذه مناذج من روؤى مت�ساربة 

ب�س������اأن الدول������ة التي كانت عظم������ى وكادت 

تهيمن منف������ردة على الع������امل باأ�رصه، فاحلال 

أ�س������د ت�سوي�سا عندما نتمع������ن يف حال دول  ا

أو املقاومة،  اأقل متا�سكا وق������درة على الفعل ا

وخا�سة بع������د ن�سوء موؤ�س�س������ات ومنتظمات 

و�رصكات و�سب������كات اأقوى فع������ال واأكرث ثراء 

�س�س  أ�س������د تاأثريا م������ن دول، مما جع������ل الأ وا

والقواع������د الرئي�سة للعالق������ات الناظمة بني 

�ستى الدول ومواطنيها وموؤ�س�ساتها تتعر�س 

لال�سطراب وحتتاج اإىل اإعادة نظر لتن�سجم 

مع معطي������ات الواقع امل�ستجد لهيمنة ال�سوق 

عابر الدول واحتياجاته.  بكلمة اأخرى، بات 

العق������د الجتماعي الذي نظر له جان جاك 

 )Jean Jacques Rousseau( رو�س������و 

أو تعديل جذري. ت�ساعفت  بحاجة اإىل تغيري ا

هذه احلاجة مع تعاظ������م اللتبا�س واخللط 

والتداخ������ل املفهومي -املتعم������د غالباً- بني 

لعيب  ال�سيا�س������ة Policy واملن������اورات والأ

غرا�س  Politics امل�ستخدم������ة لتحقي������ق الأ
هداف ال�سيا�سية. والأ

عودة اإىل جان جاك رو�سو ومراجعته:

ي�سكل ما كتبه جان جاك رو�سو نف�سه يف 

كتابه »تاأمالت ح������ول حكومة بولونيا« بداية 

مالئمة لهذا التغيري، اإذ قال: »لي�س من �سيء 

أك������رث �سخفا من علم ال�سيا�سة يف البالطات،  ا

أنه خ������ال من اأي مبداأ م�سمون، فلي�س  ومبا ا

مكان اأن ن�سل عن طريقه اإىل اأي ا�ستنتاج  بالإ

اأكيد، وكل هذه العقيدة اجلميلة القائمة على 

مراء هي لعب������ة اأطفال ت�سحك  م�سال������ح الأ

ذكياء«. الرجال الأ

لق������د بات������ت ال�سيا�سة م�سطلح������ا �سيئ 

ال�سمع������ة، وخا�س������ة يف املجتمع������ات الت������ي 

تعر�س������ت لتالعب هائ������ل وخديع������ة خبيثة 

م�ستمرة من ق������وى وجهات خفية تتحكم بها 

عملي������اً من خل������ف �ستار، بينم������ا تنتفخ على 

امل�������رصح دمى ب�رصي������ة متحرك������ة ل حول لها 

ول قوة -اأفراداً وجماع������ات- و اإن توهمت  

أنه������ا تر�سم ال�سيا�سات  خرين ا أو اأوهم������ت الآ ا

مور. لعل ال�سدمة  وتتخذ القرارات وتدير الأ

أ�سد  باكت�ساف هذا الو�سع البائ�س قد كانت ا

اإيالم������ا يف جمتمعات مثل جمتمعاتنا العربية 

التي ت�سمن مفهوم ال�سيا�سة يف ثقافتها منذ 

القدمي اإيحاءات احلكمة والقدرات القيادية 

الف������ذة وال�سرب والنب������وغ والتعق������ل و�رصعة 

البديهة وكرم الأخالق والت�سامح والت�سحية 
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خري������ن ومرونة التعامل والتفوق  من اأجل الآ

يف ابتغاء ال�سالح العام وح�سن الت�رصف يف 

قناع واجرتاح  زمات وبراعة التفاو�س والإ الأ

مور  حلول مر�سية للمتخا�سم������ني.. واإذ بالأ

تنته������ي اإىل اق������رتان التطبيق������ات ال�سيا�سية 

بالكذب واخلداع والنتهازية والنفاق و�رصعة 

ه������داف العام������ة والوعود  النكو�������س عن الأ

أنواع  والتعه������دات املعلن������ة وممار�سة �ست������ى ا

ف�س������اد والتبعية للخ������ارج ون�رص  الف�س������اد والإ

ال�رصور وقم������ع احلريات واغت�ساب احلقوق 

وامتهان الكرامة والت�سحية بالعام من اأجل 

اخلا�س. 

بطلن املرجعية املو�سمية للتجربة 

الغربية:

مريكي ال�سهيوين روبرت  قال الكاتب الأ

ليفاي������ن ب�رصورة تعميم جترب������ة الكانتونات 

ال�سوي�رصي������ة الدميقراطي������ة عل������ى ال������دول 

العربية. وقد نقل عنه هذا بع�س التغريبيني 

واملت�سهينني الذي������ن قبعوا حتت جلد اأمتنا، 

أق������ام ال�سوي�رصي������ون دولتهم  ولك������ن بينم������ا ا

ودميقراطيتهم ا�ستن������ادا اإىل فكرة كانتونات 

لغوي������ة وديني������ة واجتماعية �سغ������رية. يحتم 

ال�سوي�رصي������ة يف امل�رصق  ا�ستن�س������اخ التجربة 

أو كونفدراليات  العربي اإقام������ة فدرالي������ات ا

قبلية وع�سائرية وطائفية متناحرة تفتقر اإىل 

دارة الكفوءة  مقومات القت�س������اد القوي والإ

والرتبي������ة ال�سيا�سية القائم������ة على امل�ساركة 

خ������ر وت������داول ال�سلطة.  واح������رتام حقوق الآ

�سيكون هذا ال�ستن�ساخ تنفيذا لدعوة برنارد 

لوي�س يف م�رصوعه الذي تبنته وزارة الدفاع، 

مريكي قبل اأكرث من ربع  ثم اأقره الكونغر�س الأ

قرن اإىل»حتوي������ل كل قبيلة يف �سبه اجلزيرة 

العربية وحوله������ا اإىل دول������ة، والق�ساء على 

النتماء العربي ل�سعوب املنطقة نهائياً«. 

أو داخلية عدة يف  تن�سط عوامل ذاتي������ة ا

هذه املرحلة التاريخية على نحو غري م�سبوق 

لتطوي������ع حركة التطور العرب������ي مبا ين�سجم 

غرا�س التي توخاه������ا مارك �سايك�س  مع الأ

وجورج بيكو واأرثر

جيم�������س بلف������ور والق������وى واملوؤ�س�س������ات 

وامل�سالح التي دفعت ه������وؤلء ووجهتهم قبل 

أو  مئ������ة �سن������ة. عوامل له������ا ج������ذور طائفية ا

أو اإثنية اأو عرقية  أيديولوجي������ة ا أو ا مذهبي������ة ا

كم������ا لحظ �سعد حميو، لكنها ترتبط جميعا 

مة  ارتباطاً مبا�������رصاً مب�ساألة بناء الدولة- الأ

باأزم������ة  ح������رى  بالأ أو  ا  ،)Nation-State(

بنائها.

اإن الذين ي�سع������ون النظريات وير�سمون 
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�سحاب القرار يف الغرب عموما،  اخلطط لأ

ويف الوليات املتحدة خا�سة، ب�ساأن التعامل 

م������ع اأمتنا و�سياغة م�ستقبله������ا ينطلقون من 

مواق������ف م�سبق������ة موغل������ة يف ال�سلبية. »من 

مريكي  عالمي الغربي )الأ يقراأ اخلط������اب الإ

�سالم، وعلى وجه التحديد  خا�س������ة( حول الإ

ذاك )اخلط������اب( املرتبط مبراك������ز القرار، 

عالمي  �سيالح������ظ اأن مواطن ال�ستغ������ال الإ

�سالم )مبا  أربع������ة: الإ �سالم ا على �س������ورة الإ

خر  هو( رديف لالنغالق وعدم العرتاف بالآ

�سالم )بو�سفه( دعوة اإىل العنف  وقيمه، والإ

�سالم  والقت������ل واإهدار حياة املخالف������ني، والإ

)بو�سف������ه( دين������اً يع������ادي احلري������ة وحقوق 

ن�س������ان، ث������م )من حيث ه������و( ا�سرتاتيجية  الإ

)9(
م�ن يف العامل«! كونية تهدد ال�ستقرار والأ

لقد و�سعت الكاتبة الربيطانية املن�سفة 

�س������الم كاري������ن ارم�س������رتوجن، وهي راهبة  لالإ

�س������ل، اأ�سبعه������ا على اجل������رح عندما  يف الأ

قالت:»اإن لدينا يف الغرب تاريخاً طوياًل من 

�سالم، را�سخ اجلذور ومل يعد مينع  العداء لالإ

النا�س �سيء عن مهاجمة هذا الدين حتى لو 

كان������وا ل يعرفون عنه غري اأقل القليل«. قبل 

كارين اأرم�سرتونغ بزمن طويل قال روت�سيلد، 

مرباطورية اليهودية اخلفية التي  �ساحب الإ

ل تزال تقود بريطانيا من وراء ال�ستار: »باأن 

نذرو اأدراج الري������اح كل املوؤ�س�سات والعقائد 

القائمة، واأن ن�سبح ال�سادة امل�سيطرين على 

أولئك امل�ست�سلمني«. كل ا

وعلى الرغم من الفوارق اجلوهرية بني 

وروبية من حيث اجلذور  جتربتنا والتجربة الأ

والقت�سادية  الفكري������ة  و�ساع  والأ العقيدية 

واملجتمعية، وبني راهننا وم������ا كانت اأوروبة 

علي������ه عندم������ا انطلق نهو�سه������ا احل�ساري، 

وكذلك بني وظيفة الدين الدنيوية وموؤ�س�ساته 

�سالمية،  يف كل من احلالت������ني امل�سيحية والإ

وروبية  ف������ال زال بع�سنا يعود اإىل التجربة الأ

مو�سمي������ا كلما �س������اق بنا احل������ال ليقرتحها 

مرجعية قابلة لالتباع، بل لال�ستن�ساخ، م�سددا 

على »اإبع������اد ال�سلطة الدينية ع������ن الدولة« 

أنه »ل رهبانية  يف جتاهل خمجل حلقيق������ة ا

�سالم، واأن  ول كني�س������ة ول رجال دي������ن يف الإ

ماأ�س�سة امل�سجد يف هياكل مرتبطة بال�سلطة 

�سالم،  احلاكم������ة بدع������ة تناق�س جوه������ر الإ

ابتدعها حكام مرحلة انحدار الدولة العربية 

والهيمنة ال�سعوبية عليها ل�ستخدام »فقهاء 

�سلط������ان منتفع������ني« مطايا ت�س������در الفتاوى 

املعلبة املالئمة للحاك������م، وحتول بني النا�س 

م�س������اك ب�سوؤون جمتمعهم وم�سري اأمتهم!  والإ
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�سالم فهو حتقيق  أم������ا جوهر احلك������م يف الإ ا

مة وم�ساحلها مبا يوافق �رصع اهلل،  اإرادة الأ

وممار�ستها الدائم������ة لتقرير م�سريها، دون 

و�ساطة من موظفني يدع������ون تفوي�سا اإلهيا 

مة عرب احلكام،  أو دورا و�سيطا بني اهلل والأ ا

مة والفرد  �سالم على واجب الأ كما ي�سدد الإ

-ل احل������ق فح�سب- يف حما�سب������ة اأ�سحاب 

ال�سلطان بكل م�ستوياته.

يف املقاب������ل، ذك������ر الكات������ب ال�سعودي د. 

يو�سف مكي ق������راءه باأن الغ������رب »بنى دولة 

أ�سا�س عالقات تعاقدية بني  القومية، عل������ى ا

احلاكم واملحكوم، حمدث������اً تغريات جوهرية 

يف هياكل ونظم احلك������م، ولت�سود مقولة ما 

هلل هلل وما لقي�������رص لقي�رص، معززة الف�سل 

والتنفيذي������ة،  الت�رصيعي������ة  ال�سلط������ات  ب������ني 

أي�س������اً الف�سل بني �سلط������ة الدين واحلكم،  وا

لينتق������ل لحق������اً اإىل مرحلة اأعل������ى يف تاريخ 

أ�ساطيله  مرباطوري������ات، فري�س������ل ا ن�س������وء الإ

أ رحلة الك�سف  وجيو�سه عرب القارات، وليبدا

عن امل�سائ������ق واملمرات الدولي������ة، ومرحلة 

ال�ستعم������ار، حي������ث ال�سطو والنه������ب للمواد 

�سا�سية، واإح������كام ال�سيطرة على 
اخل������ام والأ

املواقع ال�سرتاتيجية يف العامل باأ�رصه. مل يتغري 

جوهر الدي������ن، اإمنا تغريت �سلط������ة �سدنته، 

و�سعف تاأثريه������م. وكانت التغريات الهيكلية 

الجتماعية ق������د اأدت اإىل ان�سطارات وبروز 

مذاهب دينية جديدة، ف������ربز الربوت�ستانت، 

حكام، مبا يتوافق  الذين غ������ريوا كثرياً من الأ

مع التط������ورات الهائلة م������ن حولهم. وكانت 

رواح واملمتلكات..  الكلفة دائماً باهظة يف الأ

ماليني القتلى واملهجري������ن واملنفيني، الذين 

رح������ل كثري منهم اإىل القارت������ني اجلديدتني: 

اأمريكا ال�سمالي������ة واأمريكا اجلنوبية ليلعبوا 

مة  لحق������اً دوراً رئي�سي������اً يف اإدارة ه������ذه الأ

البك������ر. وليتم ت�سارع دم������وي قا�س و�رص�س، 

بادة، يف القارتني اجلديدتني  ي�سل اإىل حد الإ

�سليني والقادمني اجلدد يف  بني ال�س������كان الأ

�سبان والربتغاليني  وىل، ثم بني الأ املراحل الأ

 
)10(

والأجنلو �ساك�سونيني«.

والغري������ب اأن الدع������وات املو�سمي������ة اإىل 

»ف�س������ل الدين عن الدولة: عربياً واإ�سالمياً« 

قد ا�ست������دت موؤخراً بينما ينم������و يف الغرب 

اجت������اه معاك�س. فق������د انت�������رصت يف العقود 

ربعة املا�سية على نطاق وا�سع تلك العبارة  الأ

التي اأطلقها فيل�سوف فرن�سا ووزير الثقافة 

أندريه مال������رو، اإذ و�سع بثقة  �سب������ق فيها ا الأ

ثنائي������ة �سدي������دة احل�سم بقول������ه: »اإن القرن 

أو  احل������ادي والع�رصي������ن �سيكون روحاني������ا، ا
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ل������ن يكون«! كان ب������ول اآدم قد �سب������ق مالرو، 

ومفكري������ن اآخرين توافق������وا معه، اإذ كتب يف 

مقدمة كتابه املعنون )ف������ن الرمزية( موؤكدا 

»اإن الع�������رص الق������ادم �سيكون ديني������ا«. وقد 

راأى ج������ورج فيج������ل ب������دوره اأن اأوروبة كانت 

ق������د تخلت ع������ن روحها وم�ستقبله������ا عندما 

تخل������ت ع������ن جذوره������ا الثقافي������ة الروحية 

واحت�سن������ت الروؤية العلماني������ة ال�سيقة التي 

طغ������ت يف ظلها نزعة مه������دت لن�سوء اأنظمة 

�سمولية هي الفا�سي������ة والنازية وال�سيوعية، 

ولن������دلع حربني عامليت������ني طاحنتني. توقع 

فيج������ل يف كتاب������ه »املكع������ب والكاتدرائي������ة« 

معرك������ة طاحنة ب������ني مكعب قو�������س الن�رص 

الباري�سي -رمز العلمانية- الذي طغى على 

وروبي، وبني  ن�سو�س ومناق�سات الد�ستور الأ

الكاتدرائية الت������ي طردها املكعب واأق�ساها 

وروبي برمته  بق�س������وة، ورجح اأن امل�������رصوع الأ

مهدد بالهزمية نتيج������ة ت�سبث قوى مهيمنة 

 
)11(

مبتابعة فر�س طغيان العلمانية.

أداء الباب������ا الراحل يوحنا  لع������ل من تابع ا

بول�������س الثاين مث������ال حتى وفات������ه، يالحظ 

جناح������ه الوا�سح يف اإعادة تق�سيم العامل على 

أ�سا�س ديني، متوافقا يف هذا مع ال�سيا�سات  ا

مريكية الراهنة التي ير�سمها املحافظون  الأ

اجلدد املتطرف������ون مذهبياً، والذين يعتربون 

النتماء املذهب������ي »الهوية الثقافية الوحيدة 

الت������ي ت�ستحق العت������داد به������ا«. لقد اعترب 

كث������ري من الكتاب واملفكرين اأن احل�سود التي 

�ساقت بها �ساحات الفاتيكان وميادين روما 

لدى وفاة البابا دليل قاطع على اأن »العلمنة 

باتت �سيئا من املا�سي، بعد اأن هزمت بقيادة 

�سا�سي يف اأوروبة  البابا الراحل يف معقلها الأ

الغربية. وكانت جنازته احلا�سدة، والتي هي 

وىل من نوعها يف تاريخ اأوروبة يف الع�سور  الأ

احلديثة، مبثابة اإعالن الهزمية لثالثة قرون 

من دعاوى العلمن������ة، واإعادة العتبار للدين 

أ�سا�سي للمجتمع يف كل العامل، حتى  كمحرك ا

)12(
يف اأوروبة الغربية«. 

نظرة اإىل مواقع اأقدامنا:

ي������كاد املفكرون وعام������ة العرب يجمعون 

ن�سان العرب������ي قد فقد الثقة يف  عل������ى اأن الإ

نف�سه وفيما هو حوله وا�ست�سلم لقناعة باأنه 

أ�سهمت  مل يع������د ميلك ق������رار التغيري. وق������د ا

تطورات وظروف ذاتية ومو�سوعية يف ن�رص 

حباط التي يعك�سها النت�سار الوا�سع  حالة الإ

ملثل هذا املوقف. اإن جذر م�ساكل جمتمعاتنا 

و�سعوبن������ا هو تخلفه������ا علمي������اً وتكنولوجياً 

و�سناعي������اً و�سلوكيا )معرفي������اً، اأولً واأخرياً( 
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بحيث ي�سود عالقاتها البينية عقدة احتكار 

ال�سواب واحلقيقة والوطنية والوطن، مقرونا 

ح�سا�س الدفني بالدونية والنق�س،  بعقدة الإ

وتغطي������ة هذه العقدة بتبجح م������ن قبيل »لنا 

أو القرب« يف وقت حتتاج  ال�سدر دون العاملني ا

جمتمعاتنا و�سعوبنا حتى اإىل ا�سترياد غذائها 

حباط  وثيابه������ا ونظمها، مما �سهل انت�سار الإ

اإزاء تالح������ق الهزائم والف�س������ل، بحيث �ساد 

�سكون عرب������ي متعاجز وا�ست�س������الم من�ساع 

لت�ساريف القدر وتدخالت القوى اخلارجية 

التي اأمعنت يف ا�ستباحة اأمتنا.

أنه »مل يلحق بنا وبثقافتنا  لحظ بع�سنا ا

ذى ما  واأحوالنا ال�سيا�سي������ة والقومية من الأ

اأحلقه املحامون الرديئون للق�سايا العادلة، 

فهم حتولوا اإىل رموز جت�سد املناحي واملناهج 

فكار التي يب�رصون بها. وهوؤلء م�سابون  والأ

بالزدواجي������ة يف اأق�سى حالته������ا لكنهم ل 

يخجلون من ذلك، ول يجدون حرجاً يف قول 

أربع وع�رصين  ال�سيء ونقي�سه خالل اأقل من ا

نهم يراهن������ون على زهامير  �ساعة، لي�������س لأ

نهم  �سيا�سي وثق������ايف اأ�ساب ذاكرتن������ا، بل لأ

حتولوا مب������رور الوقت واإدمان ال�سيزوفرينيا 

اإىل كائنات يتاأمل ال�سكني اإذا جرحها ول تتاأمل. 

هذه ال�ساللة التي حول������ت النفاق ال�سيا�سي 

اإىل منط اإنتاج.. 

القومي ال������ذي ا�ستطاع مبه������ارة احلواة 

يدي اخلفيفة  وال�سحرة والن�سال������ني ذوي الأ

اأن يق������دم نف�سه مندوب������اً ر�سمي������اً للقومية، 

أ�ساء باأفعاله واأمناط �سلوكه حلظة الرتداد  ا

والتوب������ة التجاري������ة الكاذب������ة اإىل جملة من 

فكار الت������ي ت�سكل لدى ماليني  املفاهيم والأ

النا�س مرجعي������ات تاريخية ورافعات ودوافع 

للعمل!والي�ساري الذي باع حلم رفاقه باجلملة 

واملفرق.. وال�رصعة الفائقة وال�ساروخية التي 

يبدل بها املحرتفون مواقفه������م ومواقعهم.. 

وقد يكون معظم ما نعانيه اليوم من فقدان 

ال�سدقية وال�س������ك يف جدوى وجدية الكلمة 

املكتوب������ة ناجماً ع������ن هذه الظاه������رة التي 

ن يف  حتول������ت اإىل مناخ موب������وء، فالغواية الآ

ن اإىل اإعادة نظر مبنظومة 
ذروتها.. نحتاج الآ

من املفاهيم.. فمن يتباكون على العروبة يف 

النهار ق������د يطعنونها يف الظهر حتى النخاع 

عداء وا�سحون، وكذلك  اإذا اأزف الليل اأن الأ

اخل�س������وم الفكري������ني، اأما اخلط������ر كله فهو 

أ�سه  ياأتي من املاأمن الذي ي�سلم اإليه احلذر را

رجح اأن هناك من يحرتف تقم�س  وينام.والأ

أو ذاك لبع�س الوقت، من اأجل  هذا املوقف ا

)13(
�ساءة اإليه..«. الإ
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لو اأخذنا خطاب الوحدة العربية مثاًل.. 

لوجدنا اأن حرج������اً عاطفياً ما قد حال دون 

�سب������اب املو�سوعية لتحقيق  البحث ع������ن الأ

الوحدة، ومبعنى اأدق امل�سالح القطرية التي 

بات������ت مهددة يف عامل بحث������ت فيه الدول عن 

�سي������غ �سيا�سية واقت�سادي������ة واأحياناً ثقافية 

حت�سنه������ا من نفوذ القط������ب الواحد بعد اأن 

اأ�ساب اخللل ه������ذا العامل بحيث فقد توازنه 

مر اإىل اأن يكون تابعاً وطائعاً.  وانته������ى به الأ

ومثلما عان������ى اخلطاب ال�سيا�سي من رخاوة 

واندفع بقوة اإىل الرومان�سية التاريخية، فاإن 

�سابة  اخلط������اب الثقايف اأي�سا عان������ى من الإ

البليغة ذاتها، بحيث حتول اإىل خطاب اأدبي 

وغنائي اإن مل نقل اأ�سبح خطاباً اأفقياً يحتكم 

اإىل التفكري النفعايل وما ي�سدع به القلب.

أية ظاهرة معرفية  اإن غي������اب الفكر عن ا

هو مبثابة ن������زع العمود الفقري من اجل�سد، 

أنه  خر، كما ا نه يحدد مفهوم التاري������خ والآ لأ

مبجمل فروعه يعمق الروؤى، ويقدم املناهج 

التي متكن النا�س م������ن البحث والتو�سل اإىل 

نتائج منطقية.

ورمبا ل نبالغ اإذا قلنا باأن القت�ساد تعر�س 

اإىل مثل ه������ذه اله�سا�س������ة يف بع�س املراحل 

وبع�س البلدان العربية بحيث �سوره البع�س 

أنه اقت�ساد ال�سدقة فقط ومت اإغفال  كما لو ا

نتاج ودوره������ا اجلذري يف ت�سكيل  اأمناط الإ

)14(
الن�سيج الجتماعي والطبقات..

يف ن�سخ������ة مبكرة من العروب������ة املدينية 

مكان اأن تتعاي�س  ن�سانية واملنفتحة كان بالإ الإ

�سالمي مع قوى علمانية  �سالح الإ مدار�س الإ

�ساع������دة يف اإطار  عملية التفاعل نف�سها مع 

الغ������رب ومع احلداث������ة، انفتاحا ودفاعا عن 

اخل�سو�سية يف اآن. 

لق������د انقطع تط������ور ه������ذه العروبة عند 

التق�سيم ال�ستعماري الذي جعل الرثوة اإطاراً 

�سيا�سي������اً واحل�س������ارة واملدنية اإط������ارا اآخر. 

كم������ا انقطع عند موق������ف حركتها ال�سيا�سية 

املتاأخ������رة املعادي ملنجزات املرحلة الليربالية 

را�سي الزراعية  باعتبارها مرتبطة مبالك الأ

أبنائهم يف برملان������ات وحياة حزبية يف ظل  وا

ال�ستعم������ار، وانقطع يف قي������ام الدولة التي 

تخبطت بني مهمتها القومية باإن�ساء الوحدة 

مة واحلفاظ على  وبني متطلبات الدولة- الأ

نظام احلكم. وكانت النتيجة انغالق القومية 

فراد رعايا ل مواطنني.  كاأيديولوجية تقبل بالأ

كما انقطع م�سار تطورها النه�سوي بتحولها 

أو اإىل  أيديولوجية تربيري������ة لهذا الواقع ا اإىل ا

أيديولوجية عدمية منتف�سة عليه. ا
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أيديولوجي������ة ديني������ة �سيا�سية  وظه������رت ا

يديولوجية التربيرية  وقفت �سد انتهازية الأ

ومظاهره������ا امل�سوهة يف احلكم، وبدت اأكرث 

مثابرة يف التمرد من الثانية. وهي اإذ رف�ست 

القومية تبنت يف الواق������ع اخلطاب القومي 

اجلماهريي ومفهوم الدول������ة ونظام احلكم 

يف مرحلة انحطاط هذا اخلطاب وانغالقه 

واأخ�سعته لعملية تديني وتقدي�س. 

وبعد اأن ارتكبت القومية ذاتها يف مرحلة 

انحطاطها حتويل النتماء الثقايف وال�سيا�سي 

م������ة احلديثة م������ن عملية  وعملي������ة بن������اء الأ

تاريخية هي عملية بناء املوؤ�س�سات احلديثة 

يديولوجية  اإىل عقي������دة غيبي������ة، قام������ت الأ

الدينية اجلديدة بتحويل العقيدة الدينية اإىل 

أ�سبه بالقومية.. »وتابع قائاًل  هوي������ة وانتماء ا

اإن الهوي������ة العربية« مث������ل اأي رابطة ت�ستند 

اإىل لغة وح�س������ارة وتتقاطع فيها اجلغرافيا 

�سل امل�سرتك  والتاريخ مع اللغة، ومع وهم الأ

ر قومية وين�س������اأ معها توق هذه القومية  تطوِّ

التح������رري لتكوي������ن وح������دة �سيا�سي������ة �سد 

قطاع اأو �سد الت�ستت  أو �س������د الإ ال�ستعمار ا

أم������ة �سيا�سية، اأي  والت�������رصذم، اأي اأن تغ������دو ا

اأن تتطاب������ق مع الدولة. ولك������ن خ�سو�سيتها 

نبعت من اأن حتّول ه������ذه العنا�رص امل�سرتكة 

اإىل قومية عربي������ة مل يكتب له ال�ستمرار يف 

واقع الدولة التاريخي امللمو�س. فازداد وزن 

يديولوجي يف القومية، للتعوي�س  املرك������ب الأ

عن النخفا�س يف مركب املمار�سة العملية. 

يديولوجي بديال عن النق�س  وكان الفي�س الأ

)15(
يف الواقع.

ن�ساري  رد املفك������ر د. حمم������د جاب������ر الأ

ول من  ظاه������رة »الال دول������ة« يف الق�س������م الأ

كتابه )التاأزم ال�سيا�سي عند العرب( املعنون 

غراق يف  أزم������ة امل�سطل������ح« اإىل الإ »مدلول ا

اعتم������اد مفاهيم ومعاي������ري واأفكار ونظريات 

الغ������رب، بدل من اج������رتاح م������ا ين�سجم مع 

الطبيع������ة التكويني������ة الثقافي������ة واحل�سارية 

متنا، مما �سكل جوهر الختاللت البنيوية  لأ

لتجارب ما بعد ا�ستق������اللت الكيانات التي 

ر�سمت حدودها و�سقف فعاليتها وم�ساراتها 

اتفاقي������ة �سايك�������س- بيكو  وم������ا تالها. ومل 

ن�س������اري يف اأن  ي������رتدد د.حمم������د جاب������ر الأ

يقرر عرب كتاب������ه )العرب وال�سيا�سة( وعديد 

خرى ب������اأن العرب يتحملون  م������ن موؤلفاته الأ

أناني������ة حكامهم قبل  م�سوؤولي������ة جتزئته������م وا

وروبي، وقبل الغزوة ال�سهيونية  ال�ستعمار الأ

لفل�سطني، ول ت������ردد يف ا�ستح�سار التاريخ 

امل�سني لل�رصاع������ات الدموية من اأجل فر�س 
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أو اغت�ساب ال�سلط������ة، بل وحتى  الزعام������ة ا

خو�س حرب دامت اأربعني �سنة ب�سبب داح�س 

أنه ذكرن������ا باغتيال ثالثة من  والغ������رباء! كما ا

ربعة!  اخللفاء الرا�سدين الأ

يف الوق������ت نف�س������ه، تقت�س������ي حاجتن������ا 

ال�سديدة اإىل ممار�سة اأمينة دائمة لعملية نقد 

ذاتي وت�سويب م�سار، التمعن يف مالحظات 

م������ن قبيل مالحظ������ة اأن »حمت������وى اخلطاب 

�سالم������ي الي������وم فيه الكثري م������ن الفوقية  الإ

واحلقائق املطلقة التي يجب األ يرقى اإليها 

ال�س������ك، وفيه الكثري م������ن التقدي�س ملرويات 

�سالف التاريخية التي لن يُقبل اإخ�ساعها  الأ

للنقد العق������الين �سيما يف هذا الع�رص الذي 

تغري ت فيه الكثري من امل�سلمات. لكن املربرات 

التي تظهر دائم������اً على ال�سطح يكون خلفها 

ما يقب������ع يف العم������ق، اإذ اإن رف�س التجديد 

�سالمي  احلقيقي والعميق يف اخلط������اب الإ

يو�سح اأن هناك من ي�ستفيد من �سيادة هذا 

الن������وع من اخلطاب ال������ذي يتميز مبالم�سته 

العاطفة التاريخي������ة عرب ا�ستح�سار الأجماد 

)16(
مة«. الغابرة لالأ

ن�س������اري  الأ د. حمم������د جاب������ر  انته������ى 

بع������د عر�س مكث������ف لروؤيته يف م������اأزق اأمتنا 

ن العروبة ثقافة،  الراه������ن اإىل اأن يق������ول: »لأ

يف حتليلها النهائ������ي، فال بد اأن تطور ذاتها 

مفهومياً لتواكب طبيعة الع�رص. ولي�س لدى 

العروبة ما تخ�ساه اأو تخجل منه. لقد تعودنا 

يف خطابن������ا القوم������ي التكرار ب������اأن العروبة 

قومي������ة اإن�سانية ودميوقراطي������ة من دون اأن 

نهتم بالتطبيق واملمار�س������ة. وجاءنا ناطقون 

أ�ساليبهم يف احلكم  يحكمون با�سم العروبة وا

�س������د هذه املفاهيم وان يكن با�سمها. ول بد 

من م�سارحة النف�س ب������اأن الذهنية ال�سائدة 

بني العرب املعا�رصي������ن لي�ست تلك الذهنية 

املتالئمة مع ثورات الع�رص العلمية والعقلية 

والتقني������ة واحلقوقية..اإلخ. ول بد من تغيري 

هذه الذهنية جذرياً لدى العرب املعا�رصين، 

ن الذهني������ة امل�سيط������رة عليهم واملتمثلة يف  لأ

ال�ستخف������اف بحقائق التفاع������ل مع حقائق 

العامل والع�رص هي الذهني������ة )النتحارية(.. 

بامتياز!

عل������ى العروبة اجلديدة قبول )التعددية( 

بداخله������ا وبني )وطنياتها( يف البالد العربية 

املتعددة، اأولً، حت������ى ت�ستطيع بعدئذ رعاية 

خرى  التعددية يف جوارها وبني القوميات الأ

ر�س وامل�سري. اإن  التي تتعاي�س معه������ا يف الأ

جماهدة الفك������ر العربي والعم������ل ال�سيا�سي 

العربي لتاأ�سيل )عروبة دميوقراطية( يجب 
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أولويتها«. اأن تكون عنوان املرحلة وهدفها وا

اإن ال�ستبداد يف�س������ي اإىل عقل اآحادي، 

وه������ذا بحد ذاته تاأ�سيل لالعقالنية، وحجر 

عل������ى التطور ال�سلي������م. اإل اأن املراهنة على 

الدميوقراطية ال�سيا�سية يف حد ذاتها لي�ست 

ن�ساري،  كافي������ة، يف راأي د. حمم������د جابر الأ

ف������ال بد اأن نتبنّي يف روؤي������ة اأفق عاجلة عدة 

قرار باأن »بع�س املتذرعني  أولها الإ متطلبات ا

با�سم العروبة -اأحزاباً وحكاماً ومثقفني- قد 

أ�ساءوا اإليها، ومل يكونوا حتى مب�ستوى املبادئ  ا

التي اأعلنها قادته������م املوؤ�س�سون با�سمها، اإل 

أنه يجب األ يغيب عن بال املتح�رصين عليها  ا

أو الكارهني لها اأن افتقاد  أو املتربئ������ني منها ا ا

الكتلة العربية ملقوم������ات القوة الراجحة يف 

ع�رصنا -من ح�سارة وتقنية واقت�ساد وفكر 

متحرر واإنت������اج حربي متط������ور- كان اأي�ساً 

�سباب يف تراجعه������ا اأمام القوى  م������ن اأهم الأ

املعادية، ولو كانت الكتلة العربية متتلك هذه 

املقومات لكان������ت املح�سلة خمتلفة عما هي 

عليه اليوم«.

ن�ساري ه������ي اأن الكتلة  خال�سة قول الأ

�سالمية -دولً وجمتمعات- ميكن  العربية الإ

اأن تظ������ل وفية لذاتها وكيانه������ا، واأن تتعامل 

يف الوقت ذاته م������ع امل�رصوعات والت�سورات 

املطروح������ة اإقليمي������اً ودولياً، وه������ذا املطلب 

امل�س������ريي ل يتحق������ق بع�س������ا �سحري������ة يف 

قدام عليه �سمن  طرفة ع������ني. ول بد من الإ

م�������رصوع قادر على احلي������اة واحلركة ح�سب 

منط������ق الزمن و�سمن برنامج عمل ل يعتمد 

فع������ال ويف تقديري اأن  الع�سوائي������ة وردود الأ

قليمية -من خالل جتربة  القوى الدولية والإ

ليم������ة بالذات- اأخ������ذت تكت�سف  الع������راق الأ

أن������ه ل غنى عن الدور العرب������ي امل�سوؤول يف  ا

و�سط  املنطق������ة، واأن م�رصوعات ال�������رصق الأ

الكب������ري، اإذا كان املق�سود منها تغييب الدور 

العرب������ي واإلغائه، متهي������داً لت�سفية الوجود 

أ�سا�سه، ما هي اإل لعب بالنار لن  العربي من ا

يحرق اإل اأ�سحابه ومروجيه. فلدى العرب، 

اإذا ارتفع������وا اإىل م�سوؤولية وجودهم وبقائهم، 

دور ي�سطلع������ون ب������ه ل م������ن منط������ق العداء 

للع������امل واإمنا من منطلق احرتام النف�س حيال 

هذا العامل ال������ذي ل يحرتم اإل من يحرتمون 

)17(
أنف�سهم«. ا

اإن اخلل������ط يف املفاهيم و�سبابية بع�سها 

قد اأوجد حال������ة مزمنة من الت�سوي�س والتيه 

تت�ساءل معها �سالم������ة التوجه ويعز �سواب 

املق�س������د. كم������ا اأن �سعف فك������رة الدولة يف 

املخي������ال اجلمع������ي، والنظر الدائ������ب اإليها 
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عل������ى الف�ساء  بو�سفه������ا ج�سم������اً مفرو�ساً 

أ�سب������اب معاناة الدولة  الجتماع������ي من اأهم ا

وع�������رص ا�ستق������رار كيانها وانتظ������ام اأدوارها 

ووظائفها. 

واإذا مل يك������ن ممكناً التفك������ري يف ظاهرة 

�سعف فك������رة الدولة يف الثقاف������ة اجلمعية 

مبعزل ع������ن التفك������ري يف م�سوؤولي������ة الدولة 

أو اإعادة اإنتاج �رصوط ذلك  نف�سها يف اإنت������اج ا

مكان – بالقدر  ال�سعف، فاإنه لن يكون يف الإ

هلي  نف�س������ه- جتاه������ل عوامل الجتم������اع الأ

وتاأثرياته يف تكوين الجتماع ال�سيا�سي. يرى 

البع�س اأن ه�سا�س������ة اأو �سعف فكرة الدولة 

يف الوع������ي اجلمع������ي العربي نتيج������ة لعمر 

الدولة الوطنية الق�سري، وم�سمون �سلطانها 

الت�سلط������ي القمعي وال�سم������ويل. لكن الدولة 

الوطنية احلديث������ة يف الهند –مثاًل- اأحدث 

من عدة دول عربية، لكنها مع ذلك من اأكرث 

الدول ا�ستق������راراً و�سلطانها يف املجتمع جار 

على مقت�سى القبول العام )على رغم التنوع 

ال�سكاين والديني والثق������ايف الهائل والفريد 

يف الهند(. كما كان������ت معاناة جمتمعات من 

القهر ال�سيا�سي مدعاة اإىل املزيد من الن�ساط 

اجلماهريي ال�سيا�سي يف معظم دول اأمريكا 

آ�سيا الو�سطى،  أوروب������ة ال�رصقية وا الالتينية وا

�س������الح الدول������ة وني������ل احلرية  مدخ������ال لإ

والدميوقراطي������ة وبناء دولة احلق والقانون، 

ولي�س مدع������اة ا�ستنج������اد بالع�سبيات. »اإن 

التحليل املالئم يف حالتنا هو التحليل الثقايف 

الذي يحف������ر يف طبقات التاريخ الجتماعي 

نرثوبولوجيا والتاريخ  منفتحاً على درو�س الأ

�سباب  أي�ساً، منقب������اً عن الأ وعل������م ال�سيا�سة ا

والعوام������ل العميقة ال�سارب������ة بجذورها يف 

أي�ساً- اإىل  ترب������ة التاريخ، ولك������ن منتبه������اً –ا

الدور املوؤثر التي تلعب������ه العوامل ال�سيا�سية 

املعا�رصة يف تغذية تلك اجلذور العميقة كي 

تظل قادرة على احلياة وعلى جتديد ثمارها 

الي������وم.. اإن �سعف فك������رة الدولة يف املخيال 

اجلمعي الجتماعي ينهل من عوامل ثقافية 

قدمية ومزمنة تع������ود اإىل تكوين اجلماعات 

الجتماعي������ة العربية، يف العه������ود القدمية 

جمالية  والو�سيطة، واإىل حم�سلتها الثقافية الإ

املعرّبة عن اأو�ساع ذلك التكوين، ثم اإىل وجود 

�سباب احلاملة على جتديد ذلك املوروث  الأ

أو اإعادة اإنت������اج قدرته على متديد  الثق������ايف ا

بقائه وفاعليت������ه وتاأثريه يف ت�سكيل وعي من 

يتلقنون معطيات������ه يف الزمن املعا�رص.. قدم 

ي تعليل علمي  ابن خل������دون مادة مثالي������ة لأ

هلي والجتم������اع ال�سيا�سي يف  لالجتم������اع الأ
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�سالمي الو�سيط هي نف�سها  العامل العربي – الإ

)اأي امل������ادة( ح�سيلة حتليل ا�ستثنائي القيمة 

نه�������س باأمره قبل ثمامنئة عام يف املقدمة.. 

وجنح يف العث������ور على مفاتيح فهم امل�ستغلق 

يف تكوين ذل������ك الجتماع العربي )الو�سيط( 

والديناميات العميقة والدافعة التي اأجريت 

مبقت�ساها حوادث������ه وت�سكلت ظاهراته.. اإن 

مفاهيم الب������داوة الع�سبية والولء واملدافعة 

واملمانعة والغلب������ة.. )هي( يف مقام اإ�سارات 

امل������رور لكت�س������اف ذلك الك������ون الجتماعي 

�سالمي الو�سيط.. ما زلنا -حتى  العربي- الإ

نرتوبولوجيا  اإ�سع������ار اآخر- نقع يف دائ������رة الأ

اخللدوني������ة.. مل يك������ن تاريخن������ا ال�سيا�س������ي 

�سالمي( �سوى تاريخ �رصاع مديد  )العربي-الإ

بني الدولة والع�سبيات، بني النظام والفتنة، 

هلية  بني ال�سلط������ة املركزية وال�سلط������ات الأ

أو ال�ساعي������ة اإىل التفلت..  املحلية املتفلت������ة ا

تاريخ �رصاع من اأجل تر�سيخ الدولة يف حميط 

اجتماع������ي وثقايف ناب������ذ.. واإذا مل يكن لتلك 

املعار�س������ة اأن جتهر بلغ������ة من لغات اخلروج 

والرف�������س الدينية، فقد يكون لها اأن تلتم�س 

العرتا�س من داخل البيئة الدينية نف�سها.. 

ألواناً  يلب�������س العرتا�س على الدولة الي������وم ا

خمتلفة. رمبا اأطل حيناً با�سم املقد�س ممت�سقاً 

عّدة التكفري واخللع با�س������م الواجب. ورمبا 

هلية  اأطل حيناً با�سم حق������وق اجلماعات الأ

)الع�سبيات( يف ال�سلطة اأو يف ح�سة ما من 

ح�س�سها. ولعله وجد من املفيد له اأن يُطل 

بلغة الع�رص: با�س������م الدميوقراطية وحقوق 

ن�س������ان واملجتمع امل������دين فطالب بتحجيم  الإ

نقا�س من م�ساحة �سلطانها. ويف  الدولة والإ

لوان كان الهدف واحداً: �سلطان  كل هذه الأ

الدولة. وهو �سلطان يبدو لهذه العرتا�سات 

نها مل تت�سبع بعد بفكرة  جميعاً غري مقبول لأ

نها لتزال �سادرة يف �سياق فكرة  أو لأ الدولة، ا

الجتماع املنزوع من اأي �سابط: التي تتغذى 

عرابية. ي�ستوي يف  من الذاكرة التاريخية الأ

أ رو�سو اأو  أ ابن تيمية ومن يقرا ذل������ك من يقرا

ن�ساب  مونت�سكيو ومن ل يعرف غري حفظ الأ

)18(
واملفاخرة بها!«

وبعد، اإن القوى الجتماعية احلية اأحد 

املفا�سل املهمة يف بعث ثقافة جديدة قادرة 

على ملء الفراغ ال�ساغر اأو جت�سري الفجوة بني 

ثقافة معطلة اأو عاجزة وثقافة تاأخذ املبادرة 

يجابي  بيده������ا وتعمل م������ن اأجل التغي������ري الإ

على ال�سعيد الثق������ايف. اإن امل�ساألة الثقافية 

ه������ي »الوعاء ال������ذي يتحرك في������ه املجتمع 

من مرحلة الوع������ي اإىل م�ست������وى املمار�سة، 
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وهن������ا لنتحدث عن الثقافة باعتبارها وعاء 

أو اإبداعياً، ي�ستقي م�سادره وخامات  معرفياً ا

تكوينه من املحيط الجتماعي الذي ميار�س 

أو يقرتب منها.  أو املبدع مهمته ا فيه املثقف ا

احلديث هنا ع������ن الثقافة باعتبارها الوعاء 

الكبري ال������ذي تتفاعل فيه كل املوؤثرات لتنتج 

�سل������وكاً جمعياً. وهنا ت�سب������ح امل�سادر التي 

توؤثر يف هذا الت�سكيل كثرية ومتعددة واأحيانا 

غري من�سجمة.. والتاأثري دوماً لتلك العنا�رص 

كرث نف������وذاً. ثقاف������ة اأي جمتمع  ق������وى والأ الأ

مدينة لرتاث������ه وتاريخه، وعادات������ه وتقاليده 

وحت������ى الطبيعة اجلغرافي������ة ال�سكانية لهذا 

املجتم������ع وم�ستوى املدينية فيه.. وهي اأي�ساً 

أث������ر بالق������وى الجتماعية  -اأي الثقاف������ة- تتا

ال�سيا�سية  باأ�سكاله������ا  وال�سلط������ات  الفاعلة، 

والديني������ة والجتماعي������ة وكل م������ا يتعلق بها 

م������ن موؤ�س�سات داخل اإط������ار الدولة كالرتبية 

عالم اأو خارجه������ا كموؤ�س�سات  والتعلي������م والإ

املجتمع املدين. وه������ي اأي�ساً عر�سة للعامل 

اخلارج������ي كما الداخلي وه������ي اأي�ساً رهينة 

زمات  حت������ولت اقت�سادية واأحيان������اً اإفراز لأ

مرتاكمة ت������وؤدي اإىل اإنتاج ثقافات لها عالقة 

أو و�سائل مواجهتها. زمات ا بتلك الأ

وهكذا، فاإن خل������ال كامنا فينا هو الذي 

طراف متع������ددة النتماءات اأن ت�ستل  يتيح لأ

زم������ان الغاب������رة معاي������ري املجتمعات  م������ن الأ

الرعوية وع�سبيات داح�س والغرباء واجلمل 

فتفر�سه������ا ق�رصا عل������ى اأجيال ل �س������اأن لها 

ول م�سوؤولي������ة ع������ن تلك املذاب������ح الرخي�سة 

وموجات النتحار اجلمعي يف اأزمان غابرة، 

لتج������دد عار الحرتاب الداخل������ي والت�سظي 

املدمر والتفتت املتوال������د والتيه املبدد. فهل 

م������ن �سبيل لاللتح������اق بع�رصن������ا، بعد طول 

انكفاء على هام�������س هام�سه، �سوى بالتحرر 

الذاتي م������ن معوقات النهو�������س والنطالق، 

وتاأ�سي�������س عقد اجتماعي جدي������د من واقع 

آمالن������ا واحتياجاتن������ا  حياتن������ا وعقيدتن������ا وا

يجابي من  احلقيقية، امت������داداً جم������دداً لالإ

تراثن������ا، ل ا�ستن�ساخاً م������ن زمن غابر م�سى 

أ�ساليبه وعقليته:  باأهله وو�سائله وم�سكالته وا

)تلك اأمة قد خلت، له������ا ما ك�سبت ولكم ما 

 )19(
ك�سبتم. �سدق اهلل العظيم(«.

ختام������اً، نحن نحتاج باإحل������اح  اإىل عقد 

مة علي������ه باختيارها  اجتماع������ي تتواف������ق الأ

الواعي احلر، ل تبعية وتقليداً ل�سوانا �سقوطا 

يف بالهة فا�سل يف تقليد م�سية غريه ونا�سي 

م�سيته، وغرقا يف الوهم  اأو يف غيبوبة حمى 

حباط.. ال�ستهالك، اأو يف �سلل الإ
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ثم������ة ثالث المّيات اأو ق�شائ������د المّية �شهرية يف ديوان ال�شعر العربي، هي 

ح�شب الرتتيب التاريخي لها:

نَْفَرى،  وىل: المّية العرب التي تُن�شب اإىل ال�شاعر اجلاهلي ال�شعلوك ال�شَّ االأ

حمر، نَحلَُه اإياها كما ن�صَّ على ذلك الرواة،  أنها من �شنع خلف االأ واحلقيقة ا

وه������ي مع ذلك ت�شور ت�شويًرا حيًّا حي������اة ال�شعلوك اجلاهلي وروحه البدوية 

)1(
الوح�شية، ومطلعها:

باحث واأ�ستاذ جامعي �سوري.

العمل الفني: الفنان  عبد املعطي اأبو زيد.

❁

ò

الالمية ال�شهرية البن الوردي

❁
د. اأحمد فوزي الهيب



الالمية ال�شهرية البن الوردي

العـــــــــــــــــــدد  562    متـــــــــــــــــوز  2682010

كْم َمِطيِّ �صدوَر  ّم��ي  �أُ بني  �أقيمو� 

ْم���َي���ُل  ���ص��و�ك��ْم لأ ف�����إنِّ �إىل ق����وٍم 

 والثانية: المّي������ة العجم للطغرائي، وهو 

�صبهاين  احل�ص������ن ب������ن علي ب������ن حمم������د االأ

املتوفى ع������ام 513ه�، وهو �صاعر كاتب، كان 

وزيًرا لل�صلطان م�صعود بن حممد ال�صلجوقي 

)2(
�صاحب املو�صل. ومطلعها:

�أ�ص�لُة �لر�أِي �ص�نتني عن �خَلَطِل

وحليُة �لف�صِل ز�نتني َلَدى �لَعَطِل

ولقد نالت كلت������ا الق�صيدتن الكثري من 

عج������اب وال�صهرة والعناية و�ُشحتا وُذكرتا  االإ

كث������رًيا. ولكنهما م������ع ذلك مل تن������اال ما نالته 

وحظيت به الالمّية الثالثة البن الوردي من 

�صريورة و�صه������رة وانت�صار، حتى و�صلت اإلينا، 

أبن������اء جيلنا ومن قبلنا من  فحفظ كثري من ا

ا من  أو بع�صً اأجيال ع������ن ظهر غيب كث������رًيا ا

 
)3(
أبياتها، والتي مطلعها: ا

غ�������ن و�ل���غ���زْل �ع���ت���زْل ذْك�����َر �لأ

َه��َزْل َم��ْن  وق��ِل �لف�صَل وج���ن��ْب 

أ�صباب    ه������ذا دفعن������ي -ف�ص������اًل ع������ن ا

اأخ������رى- اإىل العودة اإىل دي������وان ابن الوردي، 

فوجدته مطبوًع������ا طبعة قدمية غري حمققة 

�صتانة )ا�صطنبول(  مبطبعة اجلوائ������ب يف االأ

ع������ام 1300ه�، اأي منذ اأكرث من مئة وثالثن 

أته ودر�ص������ت ما فيه من �صعر ونرث  عاًما. قرا

اأدبي، ورجعت اإىل امل�سادر التي حتدثت عن 

ابن الوردي وحيات������ه وجوانبه املعرفية وغري 

ق  ذلك، فوجدت من ال�رصورة مبكان اأن يُحقَّ

ه������ذا الديوان حتقيًقا علمًيا لي�سهل النتفاع 

من������ه، فجمعت له خم�س خمطوطات، واحدة 

م������ن مكتبة �سي�ستريبيت������ي، وثانية وثالثة من 

الظاهرية، ورابعة م������ن برلني، وخام�سة من 

لي������دن، كما عاملت الطبعة القدمية معاملة 

املخطوط������ة، ثم ُطِبع يف الكويت عام 1986، 

وبعد �سن������وات ح�سلت على خمطوطة اأخرى 

من املكتبة ال�سليمانية يف ا�سطنبول، فاأفدت 

ا عندما طبعته طبعة  أي�سً منه������ا ومن غريها ا

ثانية يف بريوت عام 2010.

فمن هو ابن الوردي؟

 اإنه عمر بن مظف������ر بن عمر بن حممد 

أبو حف�س  أب������ي الفوار�س املعري الكندي ا بن ا

جّل، اأحد  زي������ن الدين بن الوردي القا�سي الأ

أدبائه  ف�س������الء ع�رصه وفقهائ������ه وموؤرخيه وا

و�سعرائه، تف������ن يف العلوم، واأجاد يف املنثور 

واملنظوم، نظُمُه جيٌد اإىل الغاية، وف�سله بلغ 

النهاية.

ن�ساأ بحل������ب يف الع�������رص اململوكي نهاية 

الق������رن ال�ساب������ع الهجري، وتفق������ه بها ففاق 

ق������ران، واأخذ عن القا�س������ي �رصف الدين  الأ
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الب������ارزي بحماة، وعن الفخر خطيب جربين 

بحلب وغريهما. ومن م�سنفاته نظم البهجة 

الوردي������ة يف اأكرث م������ن خم�س������ة اآلف بيت،  

أنه لن ينظم اأحد بعده الفقه اإل  واأق�سم باهلل ا

ألفية ابن  وق�������رصّ دونه، وله �سوء الدرة على ا

لفية لبن مالك، وق�سيدة   معطي، و�������رصح الأ

عراب و�رصحها، واخت�سار  اللباب يف علم الإ

عراب نظًما، ومذكرة الغريب نظًما  ملحة الإ

و�رصحها، وامل�سائل املذهبة يف امل�سائل امللقبة، 

ف������كار، وتتمة املخت�������رص امل�سّمى  أب������كار الأ وا

بتاريخ ابن الوردي والذي جعله ذياًل لتاريخ 

اأبي الفداء وخال�س������ة له، واأرجوزة يف تعبري 

حجار،  املنام������ات، واأرج������وزة يف خوا�������س الأ

وال�سه������اب الثاقب يف الت�س������وف، والر�سائل 

ألفية يف تعبري  املهذبة يف امل�سائ������ل امللقبة، وا

أدبية، ومنطق الطري،  حالم، وله مقامات ا الأ

ول������ه ديوان �سع������ر كبري، وال������كالم على مائة 

غ������الم، والكواكب ال�ساري������ة يف مائة جارية، 

وكلٌّ منهما ي�س������م اأكرث من مئة مقطوعة يف 

التغزل وغري ذلك. كما كان ينوب يف الق�ساء  

بحلب وبع�س الب������الد التابعة لها مثل منبج، 

ثم ا�ستقال وتفرغ للعبادة والعلم حتى وفاته 

 )4(
يف الطاعون العام اآخر �سنة 749 ه�.

كان اب������ن ال������وردي غزير ال�سع������ر، بلغت 

�سفح������ات ديوانه املحقق خم�سمئة وخم�سني 

أُعِجب به معا�������رصوه اإعجاًبا  �سفح������ة، وقد ا

أن������ه اأحلى من  �سدي������ًدا، فو�سف������ه ال�سبكي با

 ،
)5(

ال�سكر املكرر، واأعل������ى قيمة من اجلوهر

ا باأنه اأ�سحر من عيون  أي�سً وو�سفه ال�سفدي ا

 ،
)6(

الغيد، واأبهى من الوجنات ذوات التوريد

أثنى عليه اآخرون باأنه جمع بني احلالوة  كما ا

، وف�ساًل عن ذلك جند 
)7(

والطالوة واجلزالة

في������ه �س������ورة وا�سحة عن كثري م������ن جوانب 

الع�������رص اململوكي بعامة وحي������وات حلب يف 

ذلك الع�رص خا�س������ة، وجوانب كثرية حلياته 

مر ال������ذي يجعله َمْعلًَما مهًما  ال�سخ�سية، الأ

دبية العربية يف الع�رص  من معامل احلي������اة الأ

اململوكي.

❁    ❁    ❁

أك������رث اأغرا�س  �س������م ديوان اب������ن الوردي ا

آنذاك  ال�سع������ر العربي الت������ي كانت �سائ������دة ا

من جه������ة، والتي كانت تتف������ق مع �سخ�سيته 

ونف�سيته من جهة اأخرى، مثل املديح النبوي 

والتغزل والو�سف والهجاء والن�سح وغريها 

خرى، ومع ذلك جند  م������ن اأغرا�س ال�سعر الأ

�سعر الن�سح قد اأخذ حّيًزا كبرًيا من ديوانه، 

وكاأنه – اأي اب������ن الوردي– قد غدا م�سلًحا 

أراد اأن ينّقي جمتمعه مما كان فيه  اجتماعًيا ا
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آثارها ال�سلبية  من عيوب تركت ا

فراد وعلى املجتمع على  على الأ

أنه قد  ح������دٍّ �سواء، وه������ذا يعني ا

اأدرك ب�س������كل ما ق�سية اللتزام 

يف ال�سعر، وظيفته الجتماعية، 

ودور ال�ساع������ر يف املجتمع الذي 

يعي�������س في������ه اإدراًكا متّي������ز ب������ه 

عن كثري م������ن ال�سع������راء �سدًقا 

واإخال�ًسا و�ساعرية وفًنا.   

❁    ❁    ❁

ل������ن ن�ستطيع يف هذا البحث 

اأن نتح������دث عن جمي������ع جوانبه 

دبي������ة  والأ ال�سعري������ة  املعرفي������ة 

والعلمي������ة، ول اأن نتح������دث عن 

جميع اأغرا�س �سعره وق�سائده، 

ن كل جان������ب مما تقدم يحتاج  لأ

ن  اإىل بح������ث م�ستق������ل، لذل������ك �سنكتف������ي الآ

باحلدي������ث ع������ن ق�سيدته الالمي������ة ال�سهرية 

التي بلغت �ستة و�سبعني بيًتا، وهي من اأجمل 

أ�سمله واأكرثه �سريورًة  �سعره واأطول������ه واأرقه وا

وخلوًدا اإىل يومنا هذا. 

أن������ه خاطب ابنه فيها،  وعلى الرغم من ا

نه  فق������د وجهها اإىل النا�������س جميًعا، وذلك لأ

بقاها بينهما  أرادها خا�سة بابنه فقط لأ لو ا

�������رصًّا، ومل يذعها، وف�ساًل ع������ن ذلك فالعربة 

لعموم اللفظ ولي�������س خل�سو�س ال�سبب كما 

نه ق������ّدم فيها  �سولي������ون. وذلك لأ يق������ول الأ

هل  ن�سائ������ح كثرية قيم������ة، كان������ت منا�سبة لأ

ع�������رصه، كما اأن كثرًيا منها مل������ا يزل منا�سًبا 

لع�رصنا ولغريه من الع�سور القادمة.

ن�سان  واأهم هذه الن�سائ������ح اأن يعتزل الإ

جمال�س املجون والهزل، ويلتزم اجلد، ويرتك 

أيام طي�سه التي  وين�سى ما كان قد اقرتفه يف ا
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انتهت هي ولذاتها، ومل يبَق منها اإل ما خلّفته 

آثام، قال:  من اأمرا�س وا

َغ������اين وال���َغ���َزْل اع���ت���زْل ِذك����َر االأَ

َه��َزْل َم��ْن  َل وج��ان��ْب  الَف�سْ وُق���ِل 

��ب��ا ال�����سِّ ي�������اِم  الأ ك����رى  ال����ذِّ وَدِع 

���ب���ا جَن������ٌم اأَف������ْل ي������اِم ال�������سِّ َف������لأَ

َق�����س��ي��َت��ه��ا  ِع���ي�������س���ٍة  اأَح����ل����ى  اإْن 

ث���������ُم َح���ْل اُت���ه���ا َواالإ َذه����ب����ْت ل���ذَّ

  وطل������ب من �سامع������ه اأن ين������اأى بنف�سه 

عن اجل������واري والغلمان حت������ى يبقى يف عزٍّ 

ورفع������ة، واأل يغ������رتَّ بجمالهم متذك������ًرا املاآل 

ال������ذي �سي�سري اإليه حني يذوي ويزول بعدما 

أو يطويه القرب حتت  تداهم������ه ال�سيخوخ������ة ا

حجارته، قال: 

بها اَل حت��ف��ْل  ال����غ����اَدَة  وات�������ُرِك 

�����ْل مُت�������ضِ يف ِع�����زٍّ وُت�����رَف�����ْع وجُتَ

آل������ة ل���ه���ٍو اأط����رب����ْت واْل��������َه ع����ن ا

م��������رِد  ُم�������ْرجتِّ ال���َك���َف���ْل وع����ن االأ

الذي ُح�سِن  ُمنتَهى  يف  َواف��َت��ك��ْر 

اأْن������َت ت����َه����واُه جت����ْد اأم������ًرا َج��َل��ْل

نها  مر بالتقوى، لأ وانتقل بعد ذلك اإىل الأ

طريق النج������اة، وو�ّس������ح اأن البطولة احلقة 

خرين، واإمنا هي  لي�ست يف العتداء على الآ

يف تربية النف�س وتهذيبها، قال:

َم���ا اهلِل  َف���ت���ق���وى   
َ
اهلل ���������ِق  واتَّ

��ْل َو���سَ اإاّل  ام����رٍئ  َق��ل��َب  ج�����اورْت 

َل��ي�����َض م���ْن َي��ق��ط��ُع ُط��رق��ًا َب��ط��ًل

ال���َب���َط���ْل  
َ
���ِق���ي اهلل ي���تَّ م����ْن  اإمن�����ا 

ا بتجن������ب اخلمرة، وعجب  أي�سً ون�س������ح ا

من العاقل كيف ي�سعى اإىل فقدان عقله بها، 

قال: 

ُك��ن��َت فتًى اإْن  َواه��ُج��ِر اخْل��َم��رَة   

َعَقْل َم��ْن  ُجنوٍن  يف  َي�سعى  َكيَف 

وطالب بتكذيب املنجمني وما يّدعون من 

معرفتهم للغيب، فقال:

ىل اإِ َت���رك���ْن  َواَل  َع  ال�������رصَّ ِق  ����س���دِّ

َرج�����ٍل َي���ر����س���ُد يف ال��ل��ي��ل ُزح����ْل

ثم حتدث ع������ن ق������درة اهلل التي حارت 

العقول يف اإدراكه������ا، والذي كتب املوت على 

أزال  عب������اده، ذلك املوت الذي قل������ل الكرثة وا

الدول القوية، واأكد ذلك بت�ساوؤله عن امل�سري 

آل اإلي������ه من كان������وا جّبارين طغاة يف  ال������ذي ا

ا ومل������ًكا وغري ذلك مثل  اأزمانه������م غًنى وعزًّ

منرود وفرعون وغريهم������ا ، وكذلك ت�ساءل 

أرباب العق������ول والعلوم؟ لقد فني  عن م������اآل ا

اجلميع ومل يبَق منهم اأحد، قال:

ْف�����ك�����اُر يف ق�����درِة َم���ْن َح������ارِت االأَ

َق������ْد َه����دان����ا ����س���ب���ًل ع�����زَّ وَج�����ْل
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ك��ت��َب امل�����وَت ع��ل��ى اخَل���ل���ِق ف��ك��ْم

ق��لَّ ِم���ْن َج��م��ٍع واأَف��َن��ى ِم���ْن ُدَوْل

اأي��������َن من��������روُد َوَك����ن����ع����اُن وَم�����ْن

وَع��������َزْل َوَوىّل  م��������ر  االأ م����َل����َك 

اأَي������َن ع����اٌد اأَي������َن ِف����رَع����وُن َوَم����ْن

َي��َخ��ْل َه������راَم م��ْن ي�سمْع  االأَ َرف���َع 

���ادوا وَب��َن��وا اأَي����َن َم���ْن ����َس���ادوا و����سَ

ال��ُق��َل��ْل ُت���غ���ِن  َومل  ال���ُك���لُّ  َه���َل���َك 

هى اأَي���َن اأْرب���اُب احِل��َج��ى اأَْه���ُل النُّ

َوْل االأُ ال��ع��ل��ِم وال��ق��وُم  اأْه����ُل  اأي���َن 

وختم ابن الوردي تلك الت�ساوؤلت الكثرية 

املتعددة باإيجاز واقت�ساب، ولكنه بليغ معرّب، 

خرة ليجزيهم  وه������و اأن اهلل �سيجمعهم يف الآ

، قال:   أو �رصًّا ف�رصٌّ مبا فعلوا اإْن خرًيا فخري، ا

ِم���ن���ه���ُم  
اًّ

ُك���������ل  
ُ
اهلل ����س���ُي���ع���ي���ُد 

َو���س��َي��ج��ِزي َف���اِع���ًل م��ا ق��د َف��َع��ْل

ا باجلد  أي�سً ثم ن�سح ابن������ه وغرَي ابِن������ِه ا

يف طل������ب العلوم كاف������ة، ونبذ الك�س������ل نبًذا 

نهما متالزمان، فال  ا،وبالعمل بالعل������م لأ تامًّ

فائدة من علم بال عمل، فقال: 

َجمَعْت ��اَي��ا  َو���سَ ا�سمْع  ُب��ن��يَّ  اأْي 

��ْت ب��ِه��ا َخ����رُي امِل��ل��ْل ِح��ك��ًم��ا ُخ�����سَّ

َف��َم��ا َت��ك�����َس��ْل  َواَل  ال��ِع��ل��َم  اط��ل��ِب 

الَك�َسْل اأه���ِل  َع��ل��ى  اخْل���رَي  اأَب���َع���َد 

��ل��ُه َف��َم��ْن ���وَم َوح�����سِّ َواْه���ُج���ِر ال���نَّ

َب��َذْل امْل��ط��ُل��ْوَب يحقْر ما  َي��ع��رِف 

رْغ�����اُم العدى اإِ يف ازِدي����اِد ال��ِع��ل��ِم 

����س���لُح اْل��َع��م��ْل َوج���َم���اُل اْل��ِع��ل��ِم اإِ

كم������ا اأدرك اأهمية اللغة العربية العظمى 

مة فن�سح بتعلم  ودورها يف حيوات الفرد والأ

النحو والعناية بها فقال:

��ح��ِو َف��َم��ْن ���ِل املَ���ن���ِط���َق ب��ال��نَّ َج���مِّ

اَخَتبْل طِق  بالنُّ ع���ْراَب  االإِ ُيْحَرِم 

ون�سح بنظم ال�سعر عل������ى مذهبه، وهو 

ال�سهل املمتنع، وباللت������زام بالعفة والكرامة 

والبتع������اد عن البت������ذال واجتن������اب املديح 

ن يف ذلك الذل  أو قبول������ه لأ وطل������ب العطاء ا

والهوان، فقال:

َم��ْذَه��ِب��ي َواَلِزْم  ��ع��َر  ال�����سِّ ان���ُظ���ِم 

���راِح ال��ّرف��د يف ال��دن��ي��ا اأق��ْل ف���اطَّ

َف��ه��َو ُع��ن��واٌن َع��َل��ى اْل��َف�����س��ِل َوَم��ا

ُي��ب��ت��ذْل ملَ  ْذا  اإِ ��ع��َر  ال�����سِّ اأَح�������س���َن 

َت���ق���ِب���ي���َل ي���ٍد اأََن���������ا ال اأَخ������َت������اُر 

الُقبْل ِتلَك  ِم��ْن  اأَج��ْم��ُل  َقْطُعها 

ُت يف ْن جُتزين َعْن َمديحي �رصِ اإِ

اخَل��َج��ْل َفيكِفيني  ال  اأَْو   ��ه��ا   رقِّ

ن�سان  وت�ساءل ابن الوردي مل������اذا يذل الإ

نف�سه يف طلب املال، وهو ي�ستطيع اأن يكتفي 
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ا اأن ال������رزق مق�سوم ل  أي�سً بالقلي������ل، ويعلم ا

يزيد ول ينق�س، فقال:

ُم��ل��ُك ِك�����رصى َع��ن��ُه ُت��غ��ن��ي ِك�����رصٌة

)�(
بالَو�سْل ارت�ساٌف  اْلبحِر  َوع��ِن 

بينهم َق�����َس��م��ن��ا  ن���ح���ُن  اع����َت����رِبْ 

َت����ل����َق����ُه َح����ًق����ا َوِب������احل������قَّ َن�����زْل

ثم طل������ب من �سامع������ه اأن ي������رتك بهارج 

الدني������ا ويزهد فيه������ا مقارًنا ب������ني عي�ستي 

أّل  وىل مو�ّسًحا ا اًل  الأ القانع والطامع مف�سّ

عالق������ة بني الرزق من جهة واللهاث امل�سعور 

اإليه بالطرق امل�رصوعة وغري امل�رصوعة، لذلك 

فليطلب املرء رزقه متئًدا عزيًزا، قال: 

ن��ي��ا َف���م���ْن َع��ادات��ِه��ا وات�����رِك ال��دُّ

�َسَفْل َمْن  وُتعلي  العايْل  ُتْخِف�ُض 

��ي��ِل��ه��ا ع��ي�����س��ُة ال���زاه���د يف حَت�����سِ

اأذْل ه����ذا  ب���ل  ع��ي�����َس��ُة اجل���اه���د 

َك������ْم َج����ه����وٍل وه�����و ُم�������رْثٍ ُم���ك���رِثٌ

وح��ك��ي��ٍم م�����اَت ِم��ن��ه��ا  ب��ال��ِع��َل��ْل

��ج��اٍع مل َي��ن��ْل م��ن��ه��ا ِغ��ًن��ى َك����ْم ���سُ

م������ْل َوَج�����ب�����اٍن َن������اَل غ����اي����اِت االأَ

���ئ���ْد َف���ات���رِك احْل���ي���َل���َة ِف��ي��َه��ا َواتَّ

من����ا احل��ي��َل��ُة يف َت����رِك احِل��َي��ْل اإِ

وبعد ذلك ن�سح ابن الوردي اأن ل يكتفي 

املرء بالعتماد الكلي عل������ى اأ�سله واأجداده 

وعظمتهم يف الوقت الذي هو مفتقر فيه اإىل 

اخللق والعل������م والعمل وغريها من ال�سفات 

ن قيمته احلقيقية تعتمد اعتماًدا  النبيلة، لأ

كبرًيا على ما يُْح�سنُُه وما يت�سف به، قال:

��ل��ي َوَف�����س��ل��ي اأَب����دًا ال َت���ُق���ْل اأَ���سْ

ْل َق��ْد َح�سَ َم��ا  ��ُل الَفتى  اأ���سْ من��ا  اإِ

���وُد امل�����رُء ِم�����ْن غ���ري اأٍب َق�����ْد ي�������سُ

ْبِك قْد ُينفى الزَغْل َوِبُح�سِن ال�سَّ

ْن���������س����اِن َم����ا ُي��ح�����س��ُن��ُه ِق��ي��م��ُة االإِ

اأَق�����ْل اأو   م���ن���ُه  ِن���������س����اُن  االإ اأك������رَث 

ن�سان اأن  ث������م طلب ابن ال������وردي م������ن الإ

يكتم اأحواله اخلا�سة من فقر وغًنى، واأن ل 

جر قلياًل،  أبًدا، ول������و كان الأ يقعد بال عمل ا

نها  واأن يجتن������ب �سحبة احلمقى والبخالء لأ

م�رصة اأكرب ال�رصر، قال:  

م����ري����ِن ف���ق���ًرا وِغ��ًن��ى واك���ت���ِم االأَ

ب مْن َبَطْل َواك�َسب الَفْل�َض َوَحا�سِ

واج���ت���ن���ْب وك�������دًا  ج������دًا  رع  َوادَّ

البخْل َواأَْرَب���اِب  احلمقى  حبَة  �سُ

ثم و�ّسح ابن الوردي اأهمية التو�سط بني 

ن لكليهما اأ�رصاًرا كربى،  التبذير واحلر�س لأ

قال:

َب��������نَي َت����ب����ذي����ٍر وُب�����خ�����ٍل ُرت����ب����ٌة

َق���َت���ْل زاَد   اإْن  َه����ذي����ِن  ف���ِك���ل 

ون�س������ح بوجوب اح������رتام جميع عظماء 

م������ة واأعالمها وتنزيه الل�س������ان عن النيل  الأ
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كثار من ذكر حما�سنهم حر�ًسا على  منهم والإ

جيال وعلى وحدة  بقائهم ق������دوة �ساحلة لالأ

مة وقوتها، قال: الأ

وا َم�سَ ���َس��اداٍت  �سبِّ  يف  تُخ�ْض  ال 

َل���ْل ن����ه����م َل��ي�����س��وا ب����اأْه����ِل ل���ل���زَّ اإِ

وكذلك راأى �������رصورة اأن يتغافل املرء يف 

حي������ان عندما يجد �رصورة لذلك ،  بع�س الأ

ا،  واأن يتجنب النّمام ولو كان الذي ينقله حقًّ

خب������ار ال�سيئة من  نه يث������ري الفتنة بنقله الأ لأ

اإن�س������ان اإىل اآخر ، واأن ي�سرب على اجلار واإن 

كرثت اإ�ساءاته، فقال: 

ن��������ُه م������������وٍر اإِ َوَت������َغ������اف������ْل َع��������ْن اأُ

َغ��َف��ْل َم����ْن  اَل  اإِ ِب��ال��رف��ِد  ي��ُف��ْز  مل 

َوَل��و �سدٍّ  ِم��ْن  امْل���رُء  يخلو  َلي�َض 

َح�����اوَل ال���ُع���زل���َة يف َراأ�������ضِ ج��َب��ْل

��اِم واه���ُج���ْرُه َفَما ِغ���ْب َع��ن ال��َن��مَّ

َن���َق���ْل َم������ْن  اإال  امْل�����ك�����روَه  ب����ّل����َغ 

واإْن ج�����اَر  اإْن  ال������دار  ج�����اَر  داِر 

النقْل اأَح��ل��ى  َفما  ��ربًا  مْل جت��ْد ���سَ

ثم ن�سح بالبتعاد ع������ن وظيفة القا�سي 

ر�س  ن ن�س������ف اأهل الأ ل�سلبياته������ا، وذلك لأ

يكرهونه اإن عدل، واإن مل يعدل يغ�سب عليه 

تية مما يف  أه������ل ال�سماء، واأما الل������ذة الآ كل ا

ه������ذه الوظيفة من مي������زات على كرثتها فال 

تع������دو اأن تكون جزًءا �سغ������رًيا من احل�رصات 

عندما يُعزل منها، قال:

���س��األ��وا ُه����ْم  ْن  واإِ احل��ك��َم  َت����ِل  ال 

َرغ��ب��ًة ف��ي��َك َوَخ���ال���ْف َم���ْن َع���َذْل

مل��ْن اأََع�������داٌء  ��ا���ِض  ال��نَّ ِن�����س��َف  اإنَّ 

َع����َدْل ن  اإِ َه�����ْذا  ح�����َك�����اَم  االأَ ويَل 

َل��������ذُة احُل�����ك�����ِم مب��ا ُت���������وازى  ال 

ان���ع���ْزْل امل�����رُء  ْذا  اإِ امل�����رُء  َذاَق���ه���ا 

وبع������د ذلك ن�سح املرء اأن يجعل طموحه 

متنا�سًبا م������ع دنياه الت������ي �سينهيها املوت يف 

ي������وم قريب، واأن يت�س������ف باللطف والكيا�سة 

خرين فال يكرث من تردده عليهم، واأن  مع الآ

يُعنى بامل�سمون ول يغرتَّ بال�سكل، قال: 

م������ال يف ال��دن��ي��ا َت��ُف��ْز ق�����رصِّ االآ

م����ْل ف��دل��ي��ل ال��ع��ق��ل ت��ق�����س��ري االأ

ع��ل��ى امل�������وت  ي��ط��ل��ب��ه  م����ن  اإنَّ 

ٍة م���ن���ه ج����دي����ٌر ب���ال���وج���ْل ِغ����������رَّ

��ا ف��َم��ْن ��ا  ت���زْد ح��باًّ ِغ���ْب و ُزْر ِغ��باًّ

اأك�������رث ال����������رتداد اأ�����س����ن����اه امل���ْل���ل

واترْك غمَدُه ال�سيف  بن�سل  خْذ 

احللْل دون  الفتى  ف�سَل  واعترْب 

كم������ا راأى األ يرتدد املرء يف الغرتاب اإن 

أ�سباب العي�س يف بلده، فقال: �ساقت عليه ا

وط��������اَن ع��ج��ٌز ظ��اه��ٌر ���َك االأ ح���بُّ

ه�����ل ب���دْل ف���اغ���رتْب ت��ل��َق ع���ن االأ
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آ����س���ًن���ا َف����ِب����ُم����ْك����ِث امل�������اِء ي��ب��ق��ى ا

ال���ب���دُر اكتمْل ب��ه  ال���ب���دِر  ى  َ و������رصُ

ثم ختم لميته هذه بالرد على من عاب 

أو م������ن �سيعي������ب عليه ن�سائح������ه فيها، وقد  ا

ات�س������م رّده بالعنف فو�س������ف العائب باجُلَعل 

الذي توؤذي������ه رائحة الورد، ثم هدده وافتخر 

عليه، فقال:

�����ْه�����ا اْل�����َع�����اِئ�����ُب ق�����ويل ع��ب��ث��ًا اأيُّ

)9(
اْل��ورِد م��وؤٍذ  باجُلعْل  ن طيَب  اإِ

َوا���س��ت��رِتْ اأ���س��ُه��ِم لفظي  َع���ن  َع���دِّ 

)�0(
ُث��َع��ل ِم��ن  �َسهٌم  َك  ُي�سيبنَّ اَل 

���َه���ٌل ���َس��ائ��ٌغ اأَن������ا ِم���ث���ُل امْل�������اِء ����سَ

وَق�����َت�����ْل آذى  ا ����َن  ����خِّ �����سُ َوم�����ت�����ى 

ثم ن�سل اإىل نهاية الالمية فنجدها ذات 

ل������ون ماأ�ساوي داكن �سبغ ب������ه �ساحبُها اأهَل 

م������ر الذي يدل على  ع�������رصه ونف�َسه مًعا، الأ

آه من  مل العمي������ق الذي يعت�رص فوؤاده مما را الأ

عبوديتهم للمال الذي جعلوه ميزانهم الرئي�س 

يف التقومي، قال:

ي��ك��ْن َم�����ْن  َزم�������اٍن  يف  اأين  َغ�����رَي 

ج����ْل ف��ي��ه َذا َم����اٍل ُه���و امل����وىَل االأَ

َواج�������ٌب ِع���ن���د اْل�������ورى اإك����راُم����ُه

َوق���ل���ي���ُل امل������اِل ف��ي��ه��ْم ُي�����س��ت��ق��ْل

ُك�����لُّ اأه�����ِل ال��ع�����رِص َغ���ْم���ٌر َواأََن������ا

اجُلَمْل يَل  َتَفا�سِ َف��اْت��ُرك  ِمنُهُم 

اإنه������ا ن�سائ������ح قيم������ة �سادق������ة ب�سيطة 

آث������ر اأن ي�سبغها  وا�سح������ة، بيد اأن �ساحبها ا

بلون الت�س������اوؤم املاأ�ساوي الق������امت، ولكنه مع 

لفاظ ال�سهل������ة اجلميلة  ذل������ك اختار له������ا الأ

البعي������دة عن ال�سوقية والغراب������ة بعامة، كما 

أ�سلوبها رائًقا �سل�ًسا ليًنا، مما اأدى اإىل  جعل ا

أبياتها اإىل يومنا هذا، تتناقلها  خلود كثري من ا

نها جتد فيها بع�س  جيال جياًل بعد جيل، لأ الأ

ما تعانيه يف حياتها التي حتياها.

وف�ساًل عن هذه الالمية التي تُعّد بحق 

درة ق�سائ������ده يف الن�سح من جهة، ومن درر 

ق�سائ������د الن�سح يف ال�سعر العربي عامة من 

أ�سعاًرا كثرية  جهة اأخرى، جند له يف ديوانه ا

 )11(
يف هذا الغر�������س ، منها: حثه على الكرم

 وعلى 
)12(

ون�سحه باح������رتام العلم والعلم������اء

�سلوب ال�سهل  دباء بالأ اأن يلت������زم ال�سعراء والأ

املمتن������ع والبتعاد ع������ن الغل������ّو يف ال�سنعة، 

 )13(
وال�ستعان������ة بالطبع ومتكني قوايف ال�سعر

وغري ذلك.

أنه �سوف يُ�ساأل: كيف حّذر  ولعل������ه اأدرك ا

أ�سعاًرا  يف لميته هذه من الغلمان مع اأن له ا

أنه  أّكَد ا يف التغزل فيهم، فاعرتف بخطئه، وا

كان ق������ولً بال فعل ، وكيف يفعله وهو خا�س 

أُِحلَّ لهم من الن�ساء  �رصار الذين تركوا ما ا بالأ
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م عليه������م، وكانت غايته من قوله  اإىل ما ُحرِّ

فيه اأن يج������اري اأهل ع�رصه لريوِّج به �سعره، 

)14(
فقال نادًما م�ستغفًرا:

يل ت��ق��ّدَم  �سعر  م��ن  اهلل  اأ�ستغفر 

يف امُلْرِد ق�سدي به ترويُج اأ�سعاري

ل��ك��نَّ ذل����َك ق����وٌل ل��ي�����ض ي��ت��ب��ُع��ُه

خنا وح��ا���س��اَي م��ن اأف��ع��ال اأ����رصاِر

اإن ما تقدم من ن�سائح قد ا�ستمدها ابن 

الوردي من م�سادر عدة، منها القراآن الكرمي 

واحلديث النبوي ال�رصي������ف والعقل واحلياة 

أف������اده منها من عل������وم ومعارف  وتدبُّ������ر ما ا

وجتارب وخربات وحكم������ة، وهي يف الوقت 

عين������ه تر�سم �سورة وا�سحة لل�ساعر ولع�رصه 

وما كان فيه من �سلبيات.

ولعل من الطبيعي ما وجدناه من ات�سال 

وثيق ب������ني هذه الالمية والبيئ������ة التي قيلت 

فيها من حيث امل�سمون وال�سكل وما متّيزت 

نه خاطب بها النا�س  ب������ه من �سهولة، وذلك لأ

أذًنا  بغي������ة اإ�سالحهم، فالبد له حت������ى يجد ا

�ساغية م������ن اأن يخاطبهم مبا يفهمون ومبا 

يهمهم ويفيدهم ويعجبهم مًعا.

الهوام�ش

دب العربي. الع�سر اجلاهلي، �ص380. غاين 179/21، وتاريخ الأ ديوان ال�سنفرى، 55، والأ  -1

دباء، 32/4. معجم الأ  -2

ديوان ابن الوردي، �ص406 وما بعدها.  -3
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ٍء، وهو ُثَعُل بن عمرو، وهم الذين َعَناهم امروؤ القي�ص بقوله: 
ِّ

 من َطي
ّ

10- ُثَعٌل: اأَبو َحي

ْه  ه من �ُسرُتِ
ْ
ي ِرٍج َكفَّ خُمْ ُربَّ َراٍم من بني ُثَعٍل 

)ال�سحاح ث ع ل(

11-  مثل قوله: 

اأنت للمال ولي�ص املال لْك اأيها الباخل فيما قد ملْك 

بدَّ اأن تقتَلَها اأو تقتَلك ة املاِل فال  فاحرت�ْص من حيَّ

  )ديوان ابن الوردي: 179(
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12- مثل قوله:

رمُتُم عًزا وطاعْة هل اجلاِه مهما  قْل لأ

فاإذا هْم �سمُّ �ساعْة ل تهينوا اأهل علمٍ 

)ديوان ابن الوردي، 479، وتتمة املخت�سر496/2(.

13- مثل قوله: 

لنظِمَك كلَّ �سهٍل ذي امتناِع اإذا اأحببَت نظَم ال�سعر فاخرتْ 

قوافَيُه وِكْلُه اإىل الطباع ْن   ول تكرْث جمان�سًة ومكِّ

دب 21( )ديوان ابن الوردي، �ص366، وخزانة الأ

14- ديوان ابن الوردي، 289.
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�سول الل�سانية للبنيوية :  الأ

م������ن اخلطاأ االعتقاد اأن البنيوية �سيء جدي������د، فهي لي�ست جديدة ال يف 

جم������ال الل�ساني������ات، وال يف غريها، فباإمكاننا تتبع ه������ذا االجتاه النقدي منذ 

ع�������رش النه�سة اإىل الق������رن التا�سع ع�رش، وحتى اإىل يومنا ه������ذا، وما ن�سميه 

أو م������ا �سابه ذلك، لي�س اأكرث من  نرثبوبوجيا ا أو االأ بنيوي������ة يف جم������ال اللغويات ا

تقليد خافت �ساحب ملا ا�ستخدمته العلوم الطبيعية منذ زمن غري قريب.

اأديب وناقد جزائري.

العمل الفني: الفنانة مي�سون علم الدين.

❁

ò

مفاهيم احلقل الل�ساين

❁
د. ب�شري تاوريريت
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 لقد من������ت البنيوي������ة وترعرع������ت بناء 

عل������ى ا�ستثمار جمل������ة من املقدم������ات التي 

كانت �رصورية بالن�سبة له������ا، وتنح�رص هذه 

ثر ال�سو�س������ري -ن�سبة اإىل  املقدم������ات يف الأ

رث النظري الذي  فردينان������د دو�سو�سر- والإ

خلف������ه ال�سكالنيون الرو�������س، حيث انت�رصت 

الل�سانيات البنيوية يف جل احلقول املعرفية 

ن�سانية، واإذا كان  التي تنتمي اإىل العل������وم الإ

الجت������اه البنيوي قد عرف جناحا كبرا فاإن 

الف�سل يف ذل������ك يرجع اإىل العامل ال�سوي�رصي 

أ�س�س علم اللغة  فرديناند دو�سو�سر ال������ذي ا

أ�س�������س علمية �سارمة: »كانت  احلديث على ا

اأفكاره الت������ي طرحها بطريقة مبينة ومقنعة 

ول م������رة ه������ي اجل������ذور التي نبت������ت منها  لأ

، وقد انطلق 
)1(

الل�سانيات البنيوية احلديثة«

دو�سو�سر من م�سلم������ة مفادها اأن علم اللغة 

خرى  يج������ب اأن يتخل�س من التخ�س�سات الأ

التي تثق������ل كاهله كالفيلولوجي������ا والفل�سفة 

والدين ونظريات الأخالق.. اإلخ. فالدرا�سات 

اللغوية التي كانت �سائدة قبل �سو�سر جمرد 

و�سيلة لغايات اأخرى خارجة عن نطاق اللغة 

أ  ذاتها، وح�سم امل�سكلة نهائيا حني اأعلن مبدا

ال�ستقاللي������ة، اأعن������ي ا�ستقاللي������ة اللغة عن 

خرى، وق������د اقتفت البنيوية  باقي العلوم الأ

ه������ذا املوقف ال�سو�س������ريي يف نظرتها للبنية 

التي ه������ي منظومة م������ن العالم������ات تربط 

بينها جمموعة من العالقات املنوطة بتحكم 

ذات������ي، واإذا كانت الل�سانيات قد عزلت اللغة 

خ������رى، فاإن البنيوية قد  عن باقي العلوم الأ

حاكته������ا يف ه������ذا الداأب ح������ني قامت بعزل 

البنية ومقاربته������ا مقاربة داخلية بعيدة عن 

خمتلف ال�سياقات اخلارجية، وبنظر و�سفي، 

أل�سني اآخر يف  أيدينا على موؤثر ا وهن������ا ن�سع ا

النقد البني������وي، اإنه املنه������ج الو�سفي الذي 

ا�ستعارته البنيوية من الل�سانيات يف نظرتها 

نية للغة الن�سو�س.  الآ

واإذا كان������ت اللغة هي مو�س������وع املقاربة 

البنيوية للن�سو�������س، فاإنها ومع �سو�سري هي 

مو�س������وع الل�ساني������ات، حيث ق������ال �سو�سري: 

»اإن املو�س������وع الوحيد لل�ساني������ات هو اللغة 

 وح�رص �سو�سري 
)2(

من اأج������ل ذاتها ولذاته������ا«

مهم������ة الل�س������اين يف و�سف النظ������ام اللغوي 

بعيدا ع������ن كل معيارية، وعن عقلية التقومي  

والت�سحيح، وعلى الرغ������م من اأن دو�سو�سري 

مل ي�ستعمل لفظة »بني������ة« بل ف�سل ا�ستعمال 

مفهوم النظ������ام اإل اأن ذلك ل مينع بتاتا من 

أ�سا�سيا لبنيوية عامة.  اأن يكون م�سدرا ا

أه������م �س������يء اعتمدت علي������ه مدر�سة  اإن ا
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جني������ف هو فكرة الثنائية املزدوجة للظواهر 

يف النظ������ام اللغ������وي، ومن تل������ك الثنائيات 

)الداخ������ل واخل������ارج( و)ال������دال واملدلول(، 

التوقيتي  )املح������ور  والتاأليف(،  و)الختي������ار 

الثابت والزمني املتط������ور(، ثنائية )النموذج 

واملعنى(،  و)ال�سوت  وال�سياق������ي(،  القيا�سي 

)احل�سور والغياب(، و)اللغة والكالم(.. اإلخ، 

أو ال�سكلية،  والواق������ع اأن البنيوية الل�ساني������ة ا

ق������د انطلق������ت يف تاأ�سي�س معامله������ا من هذه 

الثنائية ال�سو�سريية، ل�سيما ثنائية )الداخل 

واخلارج(، فقد انت�رصت ال�سكالنية اإىل قطب 

الداخل يف مقاربتها للن�سو�س مهملة بذلك 

ال�سياق اخلارجي ال������ذي اأوجد ذلك املنتوج 

دب������ي بو�سفه  الن�سي، ناظ������رة يف العمل الأ

كتلة لغوية �سماء، ت������درك مدلولته بالنظر 

يف خمتلف العالق������ات الرابطة بني وحداته 

أ�سري هنا اإىل اأن العالقة  أود اأن ا وملفوظاته، وا

ب������ني الدال واملدلول ه������ي عالقة اعتباطية، 

ا�ستع������ارت البنيوية ال�سكلية م������ن الل�سانيات 

أ العتباطي، حي������ث مل يعد الدال  ه������ذا املبدا

الواح������د يف �سياق البنية يب�رص مبدلول واحد 

مثلما حدث يف اجتاهات النقد الكال�سيكي، 

ب������ل اأ�سبح الدال مع البنيوية عائما يف جمرة 

من املدل������ولت الالنهائي������ة، و�سو�سري ينظر 

اإىل البني������ة كمجموعة من الثنائيات املتقابلة 

للك�سف ع������ن عالقاتها وحتدي������د طبيعتها، 

وهو جوهر ما اعتمدته البنيوية يف درا�ستها 

ملختل������ف البني������ات الن�سي������ة، ويف الفقرات 

التالية �سنحاول اإي�ساح ما تقدم من موؤثرات 

�سو�سريية يف الدر�س البنيوي احلديث. 

اإذا كانت البنية عند النقاد البنيويني هي 

دبي، ل  جمموعة من العالقات، فاإن املعنى الأ

 ،
)3(

تتحقق ملمو�سيته خارج اإطار هذا النظام

وىل الت������ي ترب������ط املب������دع  ن العالق������ة الأ لأ

دبي هي عالق������ة مثالية ي�سطدم  بالن�س الأ

فيه������ا املبدع بجدار اللغ������ة، واإذا كان �سو�سري 

ظهار  ق������د اأكد على اأن الطريق������ة الوحيدة لإ

ذلك النظام وتعيينه هي درا�سة اللغة درا�سة 

أية ظاهرة  تزامنية فقد اعتقد البنيويون اأن ا

اإمن������ا تنط������وي على بني������ة اأي على منط من 

التماثل والتكرار يف بني������ات العمل املتقاربة 

 ومن هن������ا فاإن الن�س بنية 
)4(

واملت�سادة معا

مت�سمنة للنظام الل�ساين، وهذا النظام قائم 

على النمط الت�سفريي؛ اأي اأن الن�س يتحول 

اإىل �سف������رة ِ)Code( ت�ستدعي القيام بجهد 

نظري واإجرائي لو�س������ع تلك ال�سفرة مو�سع 

التوا�سل، وذلك من خالل التمكن من و�سائل 

التحلي������ل الل�ساين املعا�رص، وهذا هو اأهم ما 
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أو  تتميز به املقاربات البنيوية ا

لنقل ق������راءات البنيوية، حيث 

ت�سوغ املعنى م������ن خالل بنية 

وبهذا  للن�������س(..   )خمب������وءة 

الل�سانية  ت�سب������ح امل�س������كالت 

التي ينطوي عليها الن�س هي 

دبي.  التي تقرر املعنى الأ

واإذا كان������ت البنيوي������ة قد 

ومترده������ا  ثورته������ا  اأعلن������ت 

وانف�سالها ع������ن التاريخ فما 

ذلك �سوى التاأكيد املطلق لثورة 

املعيارية  النزعة  �سو�سري على 

»فوا�سطة  ني������ة:  بالآ والق������ول 

العق������د يف درو�������س �سو�س������ري 

تتمثل يف اإر�سائه نق�س مقولة 

التاريخ من حي������ث هي ال�سلطة املطلقة على 

�سعيد املعرفة وذلك برت�سيح البديل املنهجي 

نية« التي  لفح�������س الظواهر وهي مقولة »الآ

�ستكون مبثابة النطف������ة التي حملت اجلنني 

 
)5(

البنيوي «.

لق������د اعتنق������ت البنيوية منهج������اً و�سفياً 

بداعية وذلك  بحتاً يف مقاربتها للن�سو�س الإ

بهدف جعل املعرف������ة اللغوية تتاأهل تاريخيا 

خ������رى خلو�س ملحمة  اأكرث م������ن املعارف الأ

التغيري املنهج������ي، حيث اأ�سبح البعد اللغوي 

يف ق�سي������ة البنيوي������ة يتن������زل منزل������ة البعد 

التكويني فق�سة الن�س������اأة بالن�سبة اإىل الفكر 

البنيوي تبداأ من خ�سائ�س اللغة الطبيعية ل 

كما هي يف ذاتها فح�سب، ولكن كما يتلقاها 

ن�سان  املتلقي، والطريقة الت������ي بها يتقبل الإ

بالغي من  اللغة، وهي متكن هذا اجلهاز الإ

أداء وظيفت������ه التعبريية، وحتق������ق له ميزته  ا

التوا�سلية. 

 وم������ا كان ذلك ليكون ل������ول اتكاء النقاد 

ن: »اأول  البنيوي������ني على ل�ساني������ات �سو�سري لأ
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مع������امل الط������الق ب������ني البني������ة والتاريخ، قد 

ارت�سم من البدء ل������دى دو�سو�سري نف�سه )..( 

أ�س�س منهج  أر�سى ا وانطالقاً من هذه امل�سلمة ا

فائق اخل�سوبة لتقعيد علم الل�سان )..( وقد 

ذهان  اأعاد »ليف������ي �سرتاو�س« نف�س������ه اإىل الأ

�سا�سي������ة الت������ي اأجنزها علم  اخلط������وات الأ

ل�سنية Linguistique( وعلى  الل�سان: )الأ

�سوات الكالمية )ال�سوتية  خ�س عل������م الأ الأ

، وهن������ا نلحظ كيف اأن 
)6(

»)Phonologie
الل�ساني������ات ق������د حتول������ت اإىل حمطة كربى، 

دبية  بل نقطة انطالق للبنيوي������ة اللغوية والأ

والنقدي������ة على ح������د �سواء، ب������ل اإن موؤثرات 

�سو�س������ري قد م�ست خمتلف اجلوانب املعرفية 

ن�سانية.  لهذه العلوم الإ

اإنن������ا نروم التاأكيد على اأن ارتباط الفكر 

البني������وي جنينياً بالل�سانيات قد كان ارتباطا 

باملعرفة اللغوية، من خالل اقرتانه بالظاهرة 

اللغوية ذاتها فمن غ������ري ال�سواب الظن باأن 

علم الل�س������ان احلديث قد اأجن������ب البنيوية، 

مبح�س حتول منهجي، واإمن������ا ال�سواب اأن 

نق������ول ب������اأن الل�سانيات ق������د اأتاحت ظروف 

الوع������ي مبا كان م�ست������رًتا، يف خباي������ا اللغة 

الطبيعي������ة. فاللغة لقي������ت اهتماماً بليغاً من 

�سو�سري بو�سفها مو�سوعا للبحث العلمي. 

وقد: »عقد دو�سو�س������ري مقارنة �رصيحة 

بينها وبني لعبة ال�سط������رجن: اإن القطع التي 

ت�ستخدم يف لغ������ة ال�سطرجن ميك������ن �سنعها 

من مواد متنوعة واختي������ار املادة هو اختيار 

اعتباط������ي خال�������س، وال�س������يء اجلوه������ري 

الوحيد هو القيمة التي تعزى اإىل القطع يف 

اللعب������ة، ذلك هو عني احل������ال يف اللغة )..( 

ولكن �سيغة الكلمة يف ذاتها ل حتدد املعنى 

الواقعي للكلم������ة اإن كل كلمة هي وحدة من 

وح������دات اللغة، لها موقعه������ا املخ�سو�س يف 

اإط������ار النظام، وهذا املوق������ع املخ�سو�س هو 

. فاملفهوم 
)7(

الذي يح������دد معنى الكلم������ة..«

ول،  الل�ساين للغ������ة بهذا ال�سكل هو الرحم الأ

لن�س������اأة النقد البنيوي، وه������ي عرب هند�ستها 

املتج������ددة وتالزمه������ا الو�سفي م������ع اللحظة 

التوا�سلية متثل �س������ورة النبناء كاأح�سن ما 

ث������ر ال�سو�سريي  يك������ون الت�سوير، ويتجلى الأ

أك������رث يف البنيوية من خالل املفهوم امل�سرتك  ا

أ ال�سمولية  للغة عموم������ا وعند �سو�سري، ومبدا

أو الكلي������ة عن������د البنيوي������ني، يف حتديدهم  ا

ملاهي������ة البنية، وي�سري ليون������ارد جاك�سون اإىل 

اأن �سو�س������ري يف اإقراره مبو�س������وع الل�سانيات 

أو بنيتها، بهذه  الذي ه������و درا�سة نظام اللغة ا

الكيفية يك������ون �سو�سري قد قدم منوذجا لكل 
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. ويتحدث 
)8(

النظري������ات البنيوية الالحق������ة

»جوناثان كلري« عن املبادئ العامة لعلم اللغة 

عن������د �سو�سري، حيث يرك������ز حديثه عن اللغة 

وو�سفها نظاما م������ن العالقات والتعار�سات 

أ�سا�س  التي وجب حت������دي عنا�رصها عل������ى ا

�سكلي وتخالفي، وينتهي جوناثان كلري اإىل اأن 

فكرة الهوي������ة العالقية -عند �سو�سري- متثل 

اأهمية فائقة بالن�سبة للتحليل ال�سيميوطيقي 

أنواع الظواهر الجتماعية  أو البنيوي جلميع ا ا

، ويف هذا ال�سياق يت�سح للعيان 
)9(

والثقافية

ما للعالقات من اأهمية بالن�سبة ملا ميكن اأن 

تف�رص التعار�سات والختالفات ذات املعنى، 

والتاآلفات امل�سموح بها اأو غري امل�سموح بها. 

ك������رث اأهمية  والواق������ع اأن العالق������ات الأ

كرث  يف التحلي������ل البنيوي ه������ي العالقات الأ

ب�ساطة، اأي التعار�سات الثنائية، ومهما يكن 

خ������رى التي قدمها  من �س������اأن التعار�سات الأ

النم������وذج الل�ساين، وه������ي تعار�سات �سجعت 

البنيويني دون �سك على التفكري بلغة ثنائية، 

والبح������ث عن التعار�س������ات الوظيفية يف اأي 

مادة يعمدون اإىل درا�ستها.

�سهام الثوري  ويجب التاأكيد عل������ى اأن الإ

ل�سو�سري يكمن يف درا�سة اللغة برف�سه للنظرة 

التقليدي������ة ذات الطاب������ع املرفولوجي للغة، 

وتبنيه لوجهة النظر القائمة على العالقات، 

وهو تغري يف املنظور اللغوي، وين�سجم متاما 

دراك، وهو يرى اأن  مع التغي������ري الكبري يف الإ

اللغ������ة يجب اأن ل تدر�س مبوج������ب اأجزائها 

الفردي������ة فقط، ول تتابعي������ا فقط، بل اأي�سا 

جزاء تزامنيا،  مبوجب العالقة بني تل������ك الأ

اأي مبوجب كفاءتها احلالية وباخت�سار اقرتح 

�سو�سري اأن تدر�س اللغ������ة بطريقة ج�ستالتية 

كلية، اأي حقاًل موحداً  ونظاماً مكتفياً ذاتياً، 

كما �سن�ستخدمه������ا فعاًل يف الوقت احلا�رص، 

وقد كان اإ�������رصار �سو�سري على اأهمية درا�سة 

 .
)10(

اللغ������ة تزامنياً ولي�س تتابعي������اً مهماً جداً

وه������ذه النظ������رة ال�سو�سريية للغ������ة من حيث 

أو �سمولي������ة متحكمة بذاتها،  اإنها بنية كلية ا

ومنغلقة على نف�سها، ي�ساف اإىل ذلك النظرة 

الو�سفي������ة يف النظ������ر اإىل خمتلف العالقات 

الرابطة بني الوحدات البنيوية، هذه امل�سائل 

جميع������ا اأ�سبحت مبثابة الزاد الذي اغرتفت 

منه البنيوية فيم������ا بعد، وقد جتلى ذلك يف 

مفهوم البنية كما حدده »جان بياجيه«. 

هذا وقد ميز �سو�سري بني اللغة والكالم، 

نظمة  وف�سل بينهما، فاللغة هي القوانني والأ

العام������ة التي حتك������م اإنتاج ال������كالم دون اأن 

توج������د جميع������ا اإل بو�سفه������ا بن������ى يف كتب 
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اللغة، اإنها ال�سلطة التجريدية امل�ساعة التي 

ي�ستمد الكالم منه������ا اختياراته الفعلية، اأما 

الكالم فهو التطبي������ق الفعلي لهذه القوانني 

والقواعد، وهو حماولة كل متكلم اأن ين�سجم 

يف داخل موؤ�س�سة اللغة الكبرية بفعل فردي. 

اللغة منظومة اجتماعية ل �سعورية، والكالم 

اختي������ار ف������ردي مق�سود، اللغ������ة ذات وجود 

عيني يخ�س������ع للدرا�س������ة   والت�سنيف، اأما 

ال������كالم فهو م�ستوى اللغ������ة امل�سخ�س الذي 

يب������دو ع�سي������ا عل������ى الدرا�س������ة اإل يف �سوء 

، وهذا التمييز -كما �سرنى- 
)11(

اللغة نف�سها

�سينتق������ل فيما بع������د اإىل علوم كث������رية، فيتم 

التمييز بني البني������ة  واحلادثة، بني الفونيم 

لوفون، ب������ني الوحدة وتنوعاتها، و�سيجد  والأ

يديولوجية يف كلمة رولن بارث:  �سيغت������ه الأ

»اللغ������ة لي�ست ليربالي������ة ول دميقراطية اإنها 

خرى  ، والثنائية الأ
)12(

ب������كل ب�ساطة فا�سي������ة«

كرث اإغراء يف اأطروحات �سو�سري هي ثنائية  الأ

التزام������ن والتعاق������ب- واملق�س������ود بالتزامن 

درا�س������ة نظام لغة ما يف حلظ������ة من الزمن، 

يف حني اأن التعاقب هو درا�سة النظام نف�سه 

عرب فرتات زمنية متعاقبة، ومن هذه الثناية 

انبثقت النظ������رة الو�سفي������ة واملعيارية للغة، 

والتي وج������دت م�ستقرها يف املناهج النقدية 

مبرحلتيه������ا الن�سانية وال�سياقي������ة، وما دام 

م������ر هنا يرتبط بالبنيوية، فقد كانت هذه  الأ

املو�سة �سباقة اإىل اعتناق املنهج الو�سفي يف 

ثوبه ال�سو�سريي كما بينا يف فقرات �سابقة. 

اإن ما تدر�سه الل�ساني������ات هو العالمات 

وعالقاتها » ويبدو اأن طبيعة كل من العالمات  

  
)13(

والعالقات ب������ني العالمات طبيعة بنيوية«

فكاأن »ترن�س هوكز« ي������وازي يف مقول قوله 

هذا ب������ني الطبيع������ة العتباطي������ة للعالمة، 

والطبيعة البنيوي������ة، فالعالمة بو�سفها دالً 

ومدل������ولً، ويف الل�ساني������ات احلديث������ة تبدو 

العالقة بني دالها ومدلولها عالقة اعتباطية 

أتاح  قرار الل�ساين ا اأو ع�سوائية، ومثل هذا الإ

للعالمة اللغوية حري������ة النعتاق، فاأ�سبحت 

الدوال تنبج�س مبدل������ولت ل ح�رص لها يف 

�سوء هذه العالق������ة العتباطية، معنى ذلك 

اأن الل�ساني������ات اأطلقت �������رصاح العالمة بعد 

تقييدها الثقيل ب�سال�سل معجمية جائرة. 

ج������اءت البنيوي������ة فاأطلق������ت العنان هي 

خرى حلرية العالمات من خالل الطبيعة  الأ

العتباطية بني ال������دوال واملدلولت، واأحب 

أ�س������ري هن������ا اإىل اأن العتباطية نف�سها يف  اأن ا

العالقة بني الدال واملدلول التي جتعل اللغة 

حمافظ������ة بطبيعتها ت�سم������ن اأي�سا الطبيعة 
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البنيوية للنظام الذي ترد فيه متاما مبوجب 

التعريف الذي ح������دده بياجيه فاللغة تعرف 

نف�سه������ا، اإنها كل متكامل وه������ي قادرة على 

التحويل؛ اأي توليد جوانب جديدة من نف�سها 

)جمال جدي������دة( ا�ستجابة اإىل خربة جديدة، 

اإنها تنظم نف�سه������ا بنف�سها، وهي متلك هذه 

ي احتكام فردي  نه������ا ل ت�سمح لأ القدرات لأ

اأو مركزي اإىل حقيقة خارجها، فهي بالتايل 

توؤلف حقيقتها اخلا�سة بها. 

واإذا كان النق������اد البنيوي������ون ق������د تاأثروا 

بالل�ساني������ات ال�سو�سريية، ف������اإن درجة التاأثر 

آخ������ر وقد يكون تاأثر  تختل������ف من واحد اإىل ا

بع�سهم بطريق������ة مبا�رصة، م������ن حما�رصات 

�سو�سري، وبع�������س اآخر ب�سو�س������ري عن طريق 

و�سائط ل�سانية ونقدي������ة اأخرى، وقد التفت 

ليون������ارد جاك�سون اإىل هذه الق�سية بالذات، 

ربع »ليفي�س«،  حيث �رصح اأن ال�سخ�سيات الأ

ألتو�سري«- قد تاأثرت  و»لكان«، »ب������ارث«، و»ا

بالل�سانيات ال�سوي�رصي������ة مع تكييفها، فليفي 

�سرتاو�س اأخذ �سو�سوره من »جاكب�سون«، اأخذه 

بجدية بالغة، وق������ام مبحاولة جدية لبتكار 

منهجية جديدة وجمموعة جديدة من النماذج 

نرثوبولوجيا، اأما رولن بارث  التي تنا�سب الأ

ّويل املعقول،  فقد كتب نوعاً من التب�سيط الأ

أ�سماه مبادئ ال�سيميولوجيا وكِيَف ما اعتربه  ا

ل�سني������ة، مع ال�ستق�ساءات امللتوية  مناهج الأ

زياء مثال، وا�ستعار  التي قام بها يف لغ������ة الأ

لكان ب�سع م�سطلح������ات من �سو�سور الدال 

غرا�سه  واملدلول، وما اإىل ذلك وا�ستخدمها لأ

اخلا�سة يف �سي������اق فرويدي يف جوهره، اأما 

أنه مل يك������ن لديه اأي اهتمام  التو�س������ري فيبدو ا

. ويدلل ليونارد 
)14(

أو اهتمام �سئيل باللغ������ة ا

جاك�سون عن تاأثر ليفي �سرتاو�س بجاكب�سون 

والل�سانيات البنيوية، حي������ث ينقل لنا قوله: 

».. فوعدت نف�سي باأن اأح�سل من جاكب�سون 

وليات الت������ي اأفتقر اإليه������ا، غري اأن  عل������ى الأ

ما تلقيت������ه من درو�س������ه كان يف الواقع �سيئا 

أكاد ل اأحت������اج اأن اأقول اإنه  خمتلف������ا متاما، وا

كان �سيئ������ا اأكرث اأهمية بكث������ري، األ وهو اإلهام 

ل�سني������ة البنيوية ال������ذي مكنني لحقا من  الأ

فكار املتما�سكة  أبل������ور يف جمموعة من الأ اأن ا

ألهمني اإياه������ا تاأمل الزهور الربية، يف  روؤى ا

أوائل  مكان قرب ح������دود اللوك�سمب������ورغ يف ا

 ويجب الت�سديد هنا 
)15(

أيار ع������ام 1940..« ا

عل������ى اأن ثمة ق������وة ملهمة ق������وة ذات طبيعة 

لهام ولي�س اأي  ل�سانية، واحلقيقية اأن هذا الإ

أية نتائج  أو ا ل�سني ا تطبيق فعلي للنم������وذج الأ

كربى ناجمة عنه هو ما �سكل القوة الدافعة 

ل�سنية. �سا�سية للبنيوية القائمة على الأ الأ
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 واإذا كان ليف������ي �سرتاو�������س ق������د ات������كاأ 

رث الل�س������اين يف �سورته  على عط������اءات الإ

خر مل  اجلاكب�سوني������ة، فاإن جاكب�س������ون هو الآ

ثر الل�س������اين ال�سو�سريي، مثله يف  ينج من الأ

ذل������ك مثل رولن بارث، فقد ا�ستثمرا حديث 

�سو�سري عن العالق������ات التبادلية والتتابعية، 

وقد جتل������ى ذلك يف موق������ف جاكب�سون من 

بقطب������ي  أي������ه  را ويف   Aphasie احلب�س������ة 

ال�ستعارة والكناية، ثم ي�ستعملها رولن بارث 

يف ت�سنيف اأنظمة امللب�س واملاأكل، وقد وجد 

فيهما لكان اأف�سل و�سيلة للتمييز بني الرغبة 

. هذه املوؤث������رات الل�سانية هي 
)16(

واحلاج������ة

التي جعلت رولن بارث يقر بالنقلة النوعية 

التي حققه������ا املنهج البني������وي على م�ستوى 

الروؤية النقدية: »يظه������ر يف احلالة الراهنة 

للبحث اإنه من املعق������ول اأن تقدم الل�سانيات 

نف�سه������ا كنم������وذج موؤ�س�س للتحلي������ل البنيوي 

للمحكيات، واإنه ل فرق بني التحليل الل�ساين 

البنيوي والنقدي، اإل يف كون الل�سانيات كما 

نعرف تقف عند اجلمل������ة بينما يهتم النقاد 

بتحليل اخلطاب، ول مينع هذا من اأن يدر�س 

 على 
)17(

اخلط������اب انطالقاً م������ن الل�سانيات«

حد تعب������ري رولن بارث، فهو يف�سح يف هذا 

آلي������ات املقاربة البنيوية،  ال������راأي عن مادة  وا

فيح�رصه������ا يف املي������دان الل�ساين ويف الوقت 

نف�سه، يوحد بني التحليل الل�ساين والتحليل 

البنيوي را�سم������اً فرقاً واحداً بينهما، ويتمثل 

هذا الفرق يف اعتماد التحليل الل�ساين على 

اجلمل������ة، يف حني اأن التحليل البنيوي ي�سمل 

�سائر اخلط������اب، وبرغم ه������ذا الفرق تبقى 

مادة املقاربة يف احلقلني مادة واحدة تعتمد 

مفاهيم م�سرتكة. 

فكار ال�سو�سريية  مر، فاإن الأ أياً ما كان الأ وا

ول ال������ذي انبثقت  كان������ت مبثاب������ة امله������د الأ

من������ه البنيوية باجتاهاته������ا املتباينة، والفكر 

البنيوي مل ينف�سل بعد عن اأمومة الل�سانيات؛ 

أ�سا�سياً يف حتليل الظاهرة  بو�سفه������ا مرجعاً ا

دبية، ويف تف�س������ري حيثياتها الفكرية وقد  الأ

جتلى ذلك يف خمتل������ف التوا�سجات القائمة 

ب������ني احلقلني الل�س������اين والبني������وي، وب�سكل 

أ�سا�س������ي يف ا�ستعارة النق������د البنيوي للكثري  ا

م������ن م�سطلحات ومفاهي������م الطرح الل�ساين 

كمفه������وم اللغة وخمتلف الثنائي������ات، ل�سيما 

ثنائية )الدال واملدلول( و)الداخل واخلارج( 

أ ال�ستقاللية  ث������م النظرة الو�سفي������ة ومب������دا

والقول بالعتباطية م������ن اأجل اإطالق �رصاح 

العالمة من قيد ال�سال�سل املعجمية وما اإىل 

خرى التي  ذلك من املوؤث������رات الل�ساني������ة الأ

جعلت من البنيوية اأطروحة ل�سانية بامتياز.
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مهاد بني الن�سب والرواة:

زاح������ة ال�سيا�سية للدولة  أُق�سيت اخلالف������ة الرا�سدية، بفع������ل الإ م������ا اإن ا

أو�سع واأعم������ق، حتى ظهرت  آخ������ر ا موي������ة، م�ستعي������دة زمن قري�������ش ب�سكل ا الأ

يديولوجية يف بنية الدول������ة اجلديدة..؛ وقد اأف�سح ال�سعر عن  اخلالفات الأ

ه������ذه اخلالفات التي ا�ستم�سكت بقراءتها اخلا�س������ة ل�»الن�ش« وللحديث، ثم 

موي الوليد ع�رص  آراءها تلك عرب ال�سعر..؛ ومن هنا غدا الع�رص الأ عمم������ت ا

نزاع مذهبي واآخر �سيا�سي.. ويف هذا اخل�سم ُوِلد الكميت فقد اأدركته ثورة 

دب العربي- ليبيا- جامعة عمر املختار. اأ�ستاذة يف الأ

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

�سدي الكميت بن زيد الأ

)حياته و�سعره(

❁
د. �سفاء احلا�سي
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أ�شعله������ا ال�شيعة يف الكوفة  التواب������ن -التي ا

�شدي �شنة 60ه�  �شنة 65ه�- وكان بن زيد الأ

يف خالف������ة يزيد بن معاوي������ة، �شهدت حياته 

اأحداثاً كبرية..؛ طفاًل، ثم تلتها ثورة املختار 

�شعث  الثقفي �شن������ة 66ه�، و�شهد ثورة ابن الأ

�شنة 81ه�������، واأدرك ثورة اإمامه زيد بن علي 

�شنة 122ه�.

اختلف الرواة يف عربيته؛ واأول من �رصح 

�شمع������ي بقوله: »الكميت جرمقاين  بذلك الأ

م������ن اأهل املو�ش������ل«، اأما املرزب������اين فو�شفه 

حمر«، وهذا يدع جمالً لل�شك يف ن�شبته  ب�»الأ

حمر يف  ن اجتماع اجلرمقاين والأ العربية؛ لأ

و�شف �شخ�ص ي�شتبه اأن يكون غري عربي.

ويق������ول الط������ري: »اإنه يف عه������د �شابور 

ول 272ه�������، كان ب������ن دجل������ة والف������رات  الأ

مدين������ة يقال له������ا احل�������رص، وكان بها رجل 

من اجلرامقة يق������ال له ال�شاطرون، والعرب 

ت�شميه ال�شيزن«. ويرى يوهان فك اأن دعوى 

نه يحتمل اأن  �شمعي ل تكاد تكون هواء؛ لأ الأ

أبو اأمه من ال�شكان الذين نزلوا قدمياً  يكون ا

.
)1(
مبنطقة املو�شل واأقاموا فيها

وعليه فاإن الكميت من قبيلة عربية ذات 

ن�شب معهود، فهي اإحدى ع�شائر عدنان، اأما 

اأو�شاف������ه التي ت�شبه بع�������ص العجم فهي من 

قبي������ل املورثات اجل�سدية، وه������ذا ليلغي اأن 

يكون الكميت م������ن اأب عربي �سميم، ينتهي 

أ�سد بن خزمية بن مدركة  ن�سبه اإىل قبيل������ة »ا

ب������ن اإليا�س بن م�������رص بن نزار ب������ن معد بن 

أُّم رمب������ا تكون اأ�سولها غري   ومن ا
،)2(

عدنان«

عربية ينتهي ن�سبها اإىل »ال�ساطرون« والذي 

�سمعي... ذكره الأ

يذك������ر ابن قتيب������ة بع�س اأو�ساف������ه: »اأن 

الكمي������ت كان اأ�سم اأ�سل������خ ل ي�سمع �سيئاً«. 

غاين ذل������ك: »كان  ونق������ل عن������ه �ساح������ب الأ

الكميت بن زيد طوياًل، اأ�سم، ومل يكن ح�سن 

ن�ساد، فكان اإذا ا�ستن�سد  ال�سوت ول جيد الإ

اأمر ابنه امل�ستهل فاأن�سد، وكان ف�سيحاً ح�سن 

.
)3(

ن�ساد« الإ

اإذا قبلن������ا اأن الكمي������ت كان اأ�سم، فذلك 

يجعلن������ا نرف�س كل ما قي������ل على ل�سانه من 

أ�سعار، وه������ذا ل يدع جمالً لل�سك باأنها غري  ا

منحول������ة، واأن الكمي������ت �سخ�سية مغمورة مل 

أبداً... تنطق بال�سعر ا

وق������د حاول الدكتور النعمان القا�سي اأن 

يعلل هذه الظاهرة بقوله: »ل ميكن اأن يكون 

أن������ه كان ل ي�سمع،  أب������و الفرج قد ق�سد اإىل ا ا

�سم: املت������ني ال�سلب،  فم������ن معاين كلم������ة الأ
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وال������ذي ل يطمع فيه..؛ اأي: اإن الكميت كان 

. ويبدو اأن الدكتور القا�سي 
)4(

طوياًل متيناً«

مل ينتب������ه اإىل رواية اب������ن قتيبة، التي توؤكد اأن 

الكميت اأ�سم »ل ي�سمع �سيئاً«.

أنه  ولك������ن يف كالم ابن قتيبة نظر.. وهو ا

»الكميت« رمبا يكون قد اأ�سيب بال�سمم يف 

غاين يقول: »مل  ن �ساحب الأ أيامه..؛ لأ اأواخر ا

ن�ساد«. هذا  يكن ح�سن ال�سوت، ول جيد الإ

أن������ه كان ينطق يف زمن متقدم، ورمبا  معناه ا

اأ�ساب������ه ال�سمم موؤخراً، حت������ى اإن الروايات 

التي تُروى توؤكد قدرته على الردود امل�سكتة 

يف �س������ن مبكرة، فقد َورد يف )العقد الفريد( 

أن�سد بجامع  عن الفرزدق م������ا يلي: »كن������ت ا

الب�������رصة ويف حلقتي الكمي������ت بن زيد، وهو 

�سبي فاأعجبن������ي ح�سن ا�ستماعه، فقلت له: 

كيف �سمع������ت يا بني!؟ قال يل: ح�سن، قلت: 

أريد له  أما اأبي فال ا في�رصك اأين اأبوك؟ قال: ا

بدياًل ولكنن������ي وددت اأن تكون اأمي، فقلت: 

ا�سرتها علي يابن اأخي«.

قل  وهذا املوقف يدعو اإىل ال�سك � على الأ

أنه  أنه ل ي�سمع، كما ا � يف رواية ابن قتيبة من ا

خبار الواردة عن  ا�ستغل بالتعلي������م، وتفيد الأ

أنه قال: »راأيت الكميت يعلم  حم������ر ا خلف الأ

.
)5(

ال�سبيان يف م�سجد الكوفة«

فكيف يكون اأ�سم ويف الوقت نف�سه 

يكون معلمًا؟

آخ������ر انعق������دت بينه وبني  ويف حدي������ث ا

أوا�������رص الود واملخالطة  الطرماح بن حكيم ا

على الرغم من تباعدهما يف الراأي واملذهب؛ 

فالكميت �سيعي ع�سبي عدناين، من �سعراء 

هل الكوف������ة، والطرماح  م�رص، متع�س������ب لأ

خارجي �سفري قحط������اين من �سعراء م�رص 

هل ال�س������ام؛ فقيل لهم������ا: فيم  متع�س������ب لأ

اتفقتم������ا ه������ذا التفاق مع اخت������الف �سائر 

هواء؟ قال اتفقنا على بغ�س العامة. الأ

وقد علل د. اإح�سان النُ�س هذه الظاهرة 

ألوان الثقافة الطارئة يف ع�رص بني اأمية  باأن ا

اأوج������دت طبقة م�ستنرية، ترتف������ع مب�ستواها 

الفك������ري عن �س������واد النا�س، وه������ذا التفوق 

الفك������ري كان يوجد �رصب������اً من التقارب بني 

اأفراد هذه الطبقة املثقفة، ويوؤلف بينهم على 

 .
)6(

الرغم من تباعد اأهوائه������م واختالفها..

وميكن اأن ن�سيف �سبباً اآخر وثق بينهما هذه 

ال�سلة هو احرتافهما مهنة واحدة هي تعليم 

النا�سئة، اإ�ساف������ة اإىل اأن كال ال�ساعرين كان 

موي موقف املعار�سة. يقف من احلكم الأ

وحديث������اً  قدمي������اً  الباحث������ون  اختل������ف 

يف حتدي������د مذهب������ه الدين������ي؛ وكغ������ريه من 
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�سكاليني يف فرتاتهم الزمنية، ول�سيما  الإ

النتقالي������ة منه������ا يختلف علي������ه الرواة 

وامل�سنفون، ومنه������م ابن قتيبة، اإذ ن�سبه 

أم������ا اجلاح������ظ فقد  اإىل »الرواف�������س«، ا

ذهب لي�سنفه من »الغالية«؛ لكن اجليل 

خر من النق������اد وامل�سنفني قد انتهى  الآ

م������ر اإىل ت�سنيفه م������ن »ال�سيعة  به������م الأ

مامي������ة«، ومل ي�ستقر الراأي حوله، فقد  الإ

.
)7(

أينا من �سنفه »زيدياً« را

ويب������دو اأن ل������كل واحد م������ن هوؤلء 

أ�سباب������اً دفعت������ه اإىل حتدي������د مذه������ب  ا

الكميت؛ فاجلاحظ -كم������ا يرى �سوقي 

ر�ساء العبا�سيني؛  �سيف-  نعته بذلك لإ

ن الكمي������ت يقرر اإرث بيت »علي« وهذا ل  لأ

ير�سي العبا�سيني.

ويحتم������ل اأن يكون اجلاح������ظ متحاماًل 

نه دائم  �سباب جمهول������ة؛ لأ على الكمي������ت لأ

النقد له، حيث اإن اأغلب اأحكامه ت�سدر دون 

أبيات  تعليل مقن������ع؛ ولكننا حينم������ا نت�سفح ا

الها�سمي������ات جند فيها اإ�س������ادة بالعبا�س بن 

�سادات  عبد املطلب جد العبا�سيني، وهذه الإ

�رصتني  ح�سل������ت قبل اأن يحتدم النزاع بني الأ

موية والعبا�سي������ة، ليبلغ �سكله الدموي مع  الأ

منت�سف القرن الثامن 750ه�.

م������ن جهة اأخ������رى فاإن لل�ساع������ر جتواله 

النف�سي غ������ري املح�سوب، فهو ينتقل من طور 

اإىل طور، وفق برجمته الفردية.

نه  اأما ابن قتيب������ة فو�سفه بالراف�سي؛ لأ

مامه زيد: رمبا اعترب قوله لإ

وثب�ة نف�س�ي مبا دون  جت�ود لهم 

تظل لها الغرب�ان ح�ويل حتج�ُل

رف�ساً للخ������روج مع زيد، ورف�ساً خلروج 

زيد اأ�ساًل.

ولك������ن.. يب������دو اأن �ساعرن������ا كان ل يرى 

�سباب منه������ا: عدم ثقت������ه باأهل  اخل������روج لأ

الكوفة، وكان يف �س������ن ل ت�سمح له باخلروج 
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آثر اأن يك������ون ل�سان حال  أثن������اء ثورة زي������د، وا ا

أراد اأن يكم������ل ر�سالته يف الذود  مذهب������ه، وا

عن بني ها�سم، وهذا ل يعد رف�ساً للخروج، 

أنه قال  ول ميك������ن اأن نعده راف�سي������اً ملجرد ا

هذا البيت، فال�ساعر من طبيعته القول وفق 

موقف طارئ.

وقد ا�ستدل من قال باإمامية الكميت باأن 

أنه مل  موقف������ه من زيد يدل دللة قاطعة على ا

يكن من الزيدي������ة، فا�ستخدم التقية يف هذا 

املوقف.

أ التقية مل تكن توؤمن بها  اإن القول مبب������دا

الزيدية التي كانت عقيدة الكميت، واأح�سب 

أ الها�سميات  م������ن قال بتقية الكميت مل يق������را

عالن  قراءة دقيق������ة وخا�سة الت������ي تدعو لإ

احلرب..

النا رعي�ة  ي�����رى  كمن  ال  �سا�سة 

ن���ع�����������ام �����ض ����س�������واء ورع���ي�����������ة االأ

ك��ول��ي��������د اأو  امل��ل��ي�����ك  ك��ع��ب��������د  ال 

كه�س��ام اأو  ب��ع��������د  ���س�����ل��ي��م��ان  اأو 

وق������د راأى بع�س الباحثني اأن ت�سيعه كان 

 ؛ اأي اأن ت�سيعه 
)8(

حمدوداً من الناحية العملية

نظري فقط مل ي�سرتك، يف اأي ثورة من ثورات 

ال�سيعة. هذا الراأي ملعا�������رص يريد اأن ينظر 

موي ح�سب رغباته، فالكميت  اإىل الع�رص الأ

اأف�سح ع������ن ت�سيعه يف غري موقف، فكان يف 

�سن ل ت�سمح له باخلروج يف ثورة اإمامه زيد، 

اأما ثورة احل�س������ني فاأدركته طفاًل، ويف ثورة 

املختار الثقفي والتوابني كان ل يزال �سبياً.

�سع������ث فهي ثورة مينية،  اأما ثورة ابن الأ

و�سحيح اأن ت�سيعه كان نظرياً، ولكن الكميت 

كان مبثاب������ة ال�ساعر لقبيلت������ه، يدافع عنها، 

ويوؤيدها ب�سعره.

أن�سئت  عا�������س الكميت يف الكوف������ة التي ا

يف منطق������ة كان������ت تتالق������ى فيه������ا تيارات 

ثقافية متعددة مما جعله������ا ترتك ب�سماتها 

عل������ى عقلية ه������ذا ال�ساعر ال������ذي جمع مع 

حفظه لل�سع������ر براعته يف العلم باأيام العرب 

أ�سعاره������ا، ول ي�ستطيع اأحد اأن  واأخبارها وا

يجاريه يف ه������ذا امل�سمار، حتى اإنه ا�ستطاع 

اأن يفح������م حم������اداً الراوية ال������ذي نازعه يف 

.
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م�سجد الكوفة

أنه عا�س حياته يف فرتة كانت احلياة  كما ا

القبلية م�سيطرة على املجتمع الكويف، وكان 

ول بني ال�سعراء،  للع�سبية القبلية املق������ام الأ

وكان ه������ذا يتطل������ب العلم مبفاخ������ر العرب 

أن�سابه������م، ول������ذا كان  أيامه������م ومثالبه������م وا وا

للكميت القدح املعلى يف هذا املجال..

»حك������ى ابن النجار ق������ال: قال ابن عبده 

أن�ساب العرب  الن�س������اب: ما عرف الن�س������اب ا
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على حقيقتها حتى قال الكميت النزاريات، 

فاأظهر بها علماً كثرياً، ولقد نظرت يف �سعره 

أيامها«.  فم������ا راأيت اأحداً اأعلم منه بالعرب وا

ولذا »ف������اإن من �سحح الكمي������ت ن�سبه �سح، 

ومن طعن فيه وهن«.

ن�ساب واأحوال العرب  ويبدو اأن علمه بالأ

أيامها ج������اء عن طري������ق مالزمته جلدتيه  وا

اللت������ني اأدركت������ا اجلاهلية، فكانت������ا ت�سفان 

له البادي������ة واأمورها وتخربانه باأخبار النا�س 

اجلاهلي������ة، فاإذا �سك يف �سعر اأو خرب عر�سه 

.
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عليهما، فيخربانه به

وكما قلنا، ا�ستغ������ل بالتعليم، هذه املهنة 

تك�سب �ساحبها ثقافة فقهية لغوية عالية.. 

فكان الكميت من جهة اأخرى خطيباً و�ساعراً 

وفقيه������اً وحافظاً للق������راآن وراوية للحديث، 

وحديث������ه م�سهور يف نكاح زينب بنت جح�س؛ 

كم������ا اأن اإمام������ه زيد ب������ن عل������ي كان تلميذاً 

لوا�س������ل بن عط������اء، فاأثر الفك������ر العتزايل 

على معارف الكمي������ت، وبهذا ت�سلح باملنطق 

العتزايل واحلجة املقنعة والربهان الوا�سح 

يف مواجهة اخل�سوم، فخرج الكميت مناظراً 

م������ن نوع خا�س يجمع ب������ني الفكر العتزايل 

آثار ذلك  وال�سيعي وال�سني. وميكننا اأن نرى ا

يف مناق�سته مل�ساألة مرياث اخلالفة..

ي���ورث ول���وال تراثه ي��ق��ول��ون : مل 

واأرح����ُب ف��ي��ه بكي�ل  ���رصك��ت  ل��ق��د 

يحابر منها  ع�سوين  والنت�سلت 

م��وؤرُب ع�سو  القي�ض  لعبد  وك��ان 

�سواهم ت�سلح حل��ي  مل  ه��ي  ف��اإن 

واأق�����رُب اأح���قُّ  القربى  ذوي  ف���اإن 

فهو ي�سوق الرباهني بعبارة �سعرية، ويحتج 

بقيا�س منطق������ي، جند اأمثال ذلك يف مواقع 

خمتلفة من ها�سمياته..  ولقد ورد يف بع�س 

الروايات م������ا يعزز ما قلناه: »اإن يف الكميت 

خ�س������الً مل تكن يف �ساع������ر، كان خطيب بني 

أ�سد، وفقيه ال�سيعة، وحافظ القراآن، وثبت  ا

اجلنان، وكان كاتباً ح�سن اخلط، وكان ن�سابة 

جدلياً، وهو اأول من ناظر يف الت�سيع جماهراً 

أ�سد اأرمى  بذل������ك، وكان رامياً مل يكن يف بني ا

.
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منه« 

مويون : الكميت واالأ

ومما بات وا�سح������اً اأن الكميت عا�س يف 

زمن بني اأمية، وكان �سيعياً ع�سبياً عدنانياً، 

معروفاً بالت�سيع لبني ها�سم، نبغ يف ال�سعر، 

وكان������ت له عالقة ح�سن������ة ببع�س حكام بني 

أبيات يف  أمي������ة، وله يف خلفائه������م وعمالهم ا ا

املدح والرثاء.

فم������دح م�سلمة بن عبد املل������ك بق�سيدة 

منها:
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ي�������ا اب���������ن ال���ع���ق�����������ائ���ل ل��ل��ع��ق�����ا

خ��������اي��ر ئ���ل واجل��ح�����اج��ح��ة واالأ

وم������دح ه�سام ب������ن عبد املل������ك بق�سيدة 

مطلعها:

ذك�������ر ال��ق��ل�����ب اإل��ف��������ه امل���ذك�������ورا

وت�����لف��ى م�����ن ال�����س�����ب��اب اأخ�����ريا

ورثى معاوية بن ه�سام بقوله:

اإنن�ي وللدي�ن  ني�ا  للدُّ �س�اأبكيك 

ِت �ُسلَّ بعدك  امل��ع��روف  ي�د  راأي�����ُت 

موي������ني اإن اقت�سى  وق������د كان يه������ادن الأ

أينا،  الظ������رف ذل������ك، وق������د �سانعهم كم������ا را

ولكن هذه العالقة بداأت ت�سوء حينما تعر�س 

عور بالهجاء  حكي������م بن عيا�س امل�سه������ور بالأ

ملُ�������رص وثلبها باأقبح املثالب، ومل يكتف بذلك، 

واإمن������ا جمع اإىل هجاء م�������رص وثلبها تع�سباً 

اآخر �سديداً على »علي بن اأبي طالب« وبني 

ها�سم.. مما دفع الكميت اإىل اأن يطلق ل�سانه 

بالهجاء على اليم������ن واأحيائها يف )نونيته(، 

أثارت حفيظ������ة خالد ب������ن عبد اهلل  الت������ي ا

الق�رصي -وايل العراق يف زمن ه�سام- وكان 

من اليمن فو�سى به اإىل ه�سام بن عبد امللك 

وما تبع ذلك من �سجنه واإهدار دمه.

أو كما ت�سمى »الكميتية«،  هذه »النونية«، ا

�سفهاين ا�سم  هجائية مطولة اأطلق عليها الأ

أثر  »املذهب������ة«، رمبا ملقامها، فق������د كان لها ا

عل������ى حياة الكمي������ت وعلى ال�سع������راء وعلى 

اأمثال حكيم  ال�سع������راء  القبائ������ل، فعار�سها 

عور ودعبل اخلزاعي بق�سيدته: الأ

ظعي�نا ي�ا  م�لمك  م�ن  اأفيق�ي 

رب��ع��ي�����ن��ا ك��ف�����اك ال��ل��������وم م��������ر االأ

وكان لها اأثرها على القبائل »فافتخرت 

نزار على اليمن، وافتخرت اليمن على نزار، 

واأدىل كل فري������ق مبا له م������ن املناقب، وثارت 

الع�سبية بني البدو واحل�رص، فنتج بذلك اأمر 

مروان بن حممد اجلعدي وتع�سبه لقومه من 

ن������زار على اليمن، وقتله اأهلها تع�سباً لقومه 

م������ن ربيعة ونزار وقطع������ه للحلف بني اليمن 

.
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وربيعة«

�سباب املبا�رصة التي  ميكننا القول: اإن الأ

دفع������ت الكمي������ت اإىل ه������ذه الق�سيدة هجاء 

ع������ور الكلبي، وميكن اأن نرى لنظمه لهذه  الأ

املطولة �سبباً اأخ������ر ا�سرتاتيجياً وهو �سيا�سة 

أذك������ت ن������ار الع�سبية بني  أمي������ة التي ا بن������ي ا

النزاري������ة والقحطانية، وق������د جمع الكميت 

يف ه������ذه الق�سيدة بني ع�سبيت������ه املذهبية 

ن النزاع ال�سيا�سي  والقبلية يف اآن واح������د؛ لأ

يف ذلك الوقت كان وثي������ق الرتباط بالنزاع 

القبلي، وخا�سة ب������ني النزارية والقحطانية، 

حداث ال�سيا�سية  فكان ال�سعراء يقفون من الأ
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املوق������ف الذي متلي������ه م�سلحته������م القبلية، 

وكان ه������ذا نتيجة لتط������ور الفكر العربي يف 

م������وي وتغذيته بثقاف������ات متعددة  الع�رص الأ

ن يجمع بع�سهم  كان اأن ف�سح������ت املج������ال لأ

أو  بني الع�سبية وب������ني التعلق مبذهب ديني ا

�سيا�سي.

يقول الكميت:

م��دي��������ن��ا ع��ن��������اي��ا  ح��ي��ي��������ت  اأال 

م�س�لمينا ب��ق�����ول  ب�����اأ���ض  وه�����ل 

علق د. �سوقي �سيف على النونية قائاًل: 

»اإنه������ا ق�سيدة �سيعية كتب������ت لغر�س الدعوة 

ال�سيعي������ة وخدم������ة زيد بن عل������ي عن طريق 

�سالمي������ة وبث الفرقة  ت�ستي������ت اجلماعة الإ

.
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فيها«

ينظ������م  ن  لأ الكمي������ت  يحت������اج  ل  ق������د 

ق�سي������دة لغر�س الدع������وة ال�سيعية يف وجود 

الها�سمي������ات.. و�سحي������ح اأن الق�سيدة اأدت 

اإىل زي������ادة الع�سبية بني القبائ������ل، ولكنها مل 

ننا نعلم اأن  أولياً يف حدوثه������ا؛ لأ تك������ن �سبباً ا

الكمي������ت اأ�سدر ق�سيدت������ه يف وقت كان فيه 

ب������ني العدنانية والقحطانية،  ال�رصاع قائماً 

وكان التمزق القبلي موجوداً ل ينتظر نونية 

�سالمية،  الكميت لكي تت�ست������ت اجلماعة الإ

موي الباك������ر يحتاج اإىل  ومل يكن الع�������رص الأ

اأي �ساع������ر ليقدح فيه روح التفرقة للجماعة 

أ معاوية امل�سكلة من حلظة  الواحدة، فقد بدا

خروجه عل������ى اخلليفة الراب������ع، فانق�سمت 

م������ة، ثم تع������زز النق�سام يف عه������د يزيد،  الأ

ن�سار.. لقد  ول�سيما بعد اأن اأظهر عداءه لالأ

تعززت النزعة القر�سية املركزية لتطرد من 

خ������رى، ول�سيما  حوله������ا اأطراف املجتمع الأ

مويون من  أبداه ه������وؤلء الأ ن�س������ار، ثم ما ا الأ

اإذكاء ل������روح الع�سبي������ات وت�سجيع النقائ�س 

موي..  كما هو احلال يف نقائ�������س املثلث الأ

)جرير، الفرزدق، الأخطل(.

ها�سميات الكميت:

ُع������دت ها�سمي������ات الكميت م������ن �سمن 

الفن������ون ال�سعري������ة امل�ستحدث������ة يف الع�������رص 

موي؛ كاأراجيز روؤبة، ولوحات ذي الرمة،  الأ

وخمري������ات الوليد. والها�سمي������ات جمموعة 

أبياتها  من الق�سائد واملقطوعات يبلغ عدد ا

أربع  خم�سمئة وثالث������ة و�ستني بيتاً توؤلف من ا

ق�سائد ط������وال وق�سيدت������ني ق�سريتني، ثم 

م������ن مقطوعت������ني ق�سريتني، واأخ������رياً ثالث 

مقطوعات ق�س������رية جداً ل تتج������اوز بيتني 

اثنني.

ح������اول د. �سوقي �سي������ف حتديد تاريخ 

نظم هذه الها�سميات حني مال اإىل اأن يجعل 
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م������دة ولية خالد الق�رصي عل������ى العراق من 

�سن������ة 105 ه� حتى 120 ه������� هي تاريخ هذه 

 .
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الق�سائ������د، ويرى اأن اأغلبها نظ������م فيها

وكاأنه يراها نظمت على مراحل..

ومن وجه������ة نظرنا، فمن الع�سري حتديد 

نها مل ت�سل  تاريخ دقيق لنظم الها�سميات؛ لأ

اإلين������ا كامل������ة، فاأغلبها مبت������ور، فاملوؤرخون 

وال������رواة كان������وا يف معظمه������م ينتم������ون اإىل 

موي، الذي مي�س������ي ال�ساعر يف  الع�������رص الأ

عك�س اجتاه������ه. ولكن ميكن الق������ول اإنها مل 

تنظ������م يف فرتة ق�س������رية، واإمنا واكب نظمها 

حي������اة الكميت. ورمبا تك������ون من املحاولت 

�سفهاين: »ملا قال  وىل للكميت. يق������ول الأ الأ

الكمي������ت بن زي������د ال�سع������ر، كان اأول ما قال 

. فلي�س م������ن ال�رصوري اأن 
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الها�سمي������ات«

تكون الها�سمي������ات اأول �سعر لفظه الكميت، 

ولكن رمبا تكون من �سمن املحاولت املبكرة 

له، ثم اإن الكميت رث������ى زيداً بن علي فيها، 

وهج������ا يو�سف بن عم������ر وخال������داً الق�رصي 

وح������كام بني اأمية اأمثال عب������د امللك والوليد 

أنها واكبت  و�سليمان وه�سام. وهذا يدل على ا

حياة ال�ساعر منذ وقت مبكر، وامتدت حتى 

مقتل »اإمامه زيد بن علي«.

وميكننا اأن نوؤرخ اأغلب الها�سميات � على 

�سارات التي  �سبي������ل التقريب � من خ������الل الإ

وردت فيها..

وىل والثاني������ة والرابع������ة  فالها�سمي������ة الأ

نظمت بعد عام 105ه�، اأي بعد تويل ه�سام 

الولي������ة، وواليه خالد الق�رصي، ففيها هجاء 

له�سام وخالد، وت�رصيح ب�سوء وليتهما.

أنها نظمت بعد عام  اأما ال�ساد�سة فيبدو ا

87ه�������، اأي بعد تويل الوليد ب������ن عبد امللك 

لورود ذكر الوليد فيها وهجائه، اأما التا�سعة 

والعا�رصة واحلادية ع�������رصة فقد نظمت بعد 

عام 122ه� ؛ اأي بع������د تويل يو�سف بن عمر 

نه ذكر فيها يو�سف بن  ووفاة زيد بن علي، لأ

عمر وهجاه، ورثى زيداً بن علي.

اأما الثالثة واخلام�سة وال�سابعة والثامنة 

فال حتت������وي عل������ى اإ�س������ارات تاريخية لكي 

نتمكن من حتديد زم������ن نظمها، واأرجح اأن 

تكون نظمت بعد عام 105ه�.

متثل الها�سميات العقيدة ال�سيعية العامة 

اإ�سافة اإىل العقيدة الزيدية ال�سيعية املعتدلة؛ 

مام  ففيها احلديث عن الو�ساية و�رصوط الإ

أنه  ال�سيعي كالزهد والعفة والعدل والعلم، وا

م������ن اأولد فاطمة بنت ر�سول اهلل �سلى اهلل 

علي������ه و�سلم وغريها م������ن التعاليم الزيدية. 

وتخلو الها�سمي������ات من املبالغات التي ت�سل 
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ئمة  اإىل درج������ة التاأليه والقدا�سة وع�سمة الأ

مور، واإن ما يف الها�سميات 
وعلمهم ببواطن الأ

من اعتدال يتف������ق وطبيعة العقيدة الزيدية؛ 

ن ه������ذه العقي������دة متثل العت������دال وتدعو  لأ

وهام  اإىل جتري������د العقيدة ال�سيعية م������ن الأ

�ساطري، لذا عدت الها�سميات اأقدم ن�س  والأ

يعرفن������ا باملقالة الزيدي������ة، واإن الكميت يعد 

اأول من جاهر بح������ب اآل البيت، ويعد �سعره 

.
)16(

وثيقة تاريخية مل�سطلحات ال�سيعة

�سدرت الها�سميات عن ثالثة جوانب:

ول: جان������ب دين������ي، متث������ل يف اإظهار  الأ

الكميت للعاطفة الديني������ة املفعمة بحب اآل 

البيت، كقوله:

�س�يعة اأح��م�����د  آل  ا اإاّل  يل  ف��م�����ا 

م�سعب احلق  م�سعب  اإال  وما يل 

تطلعت النب�ي  آل  ا ذوي  اإليك�م 

ن����وازع م��ن قلبي ظ��م�����اء واأل��ب��ب

والثاين: ه������و اجلانب ال�سيا�سي متثل يف 

ل  أنها لآ عر�س فكرة اخلالفة والتاأكيد على ا

البيت:

وق��ال�����وا ورث��ن�����اه��ا اأب�����ان��ا واأم��ن�����ا

اأب وال  اأم  ذاك  ورث��ت��ه��������م  وم��������ا 

ال��ذي آمن�ة  ا اب��ن  م��واري�����ث  ولكن 

ُب ل��ك�����م وُم��غ��������رِّ ���س�����رق��ي  ب���ه دان 

والثالث: متثل يف الهجوم على حكام بني 

اأمية والتحري�س على الثورة �سدهم:

ر�سوا بفعال ال�سوء يف اأهل دينهم

واأثكلوا اأيتم�وا ط�ورًا عداًء  فقد 

يح�دثونها بدع�ة  ع�ام  ك��ل  لهم 

اأوحل�وا ث��م  اأتب�اعهم  بها  اأزل�����وا 

وامت������ازت الها�سميات بح������رارة العاطفة 

والرباع������ة يف عر�������س احلج������ج والرباه������ني 

القائمة عل������ى ال�ستدلل العقلي، وكذلك رّد 

الكميت فكرة النتماء اإىل العقيدة، ور�سم يف 

وق������ت مبكر على هام�س ال�������رصاع ال�سيا�سي 

م������وي �سخ�سي������ة الالمنتمي  يف الع�������رص الأ

للع�رص ال�سيا�سي القائم، فالكميت يجنح اإىل 

اجلانب العقلي حينما يدافع عن اآل البيت، 

ويثبت حقهم يف اخلالفة، وي�ستخدم اجلانب 

العاطف������ي ال������ذي ي������كاد يطغى عل������ى اأغلب 

ل البيت. ها�سمياته لبيان حمبته لآ

وهو حينما يتج������ه اإىل احلجة والربهان 

يحت������اج اإىل منط������ق عقلي ليثب������ت به �سحة 

الفك������رة التي يدع������و لها. وق������د يت�ساءل من 

ت�سّول له قناعاته الت�ساوؤل احلذر:

- مل������اذا ا�ستخدم الكميت ه������ذا املنطق 

العقل������ي اجل������ديل يف الها�سمي������ات من دون 

غريها؟

- نرى ذلك حا�ساًل ل�سببني:
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أن������ه ل يريد اأن يخاطب عواطف  ول: ا الأ

النا�������س فح�س������ب، ولكنه يري������د اأن يخاطب 

ألواناً من التفكري  عقولهم، ويثري يف اأذهانهم ا

 )17(
يف هذا احلق ال�رصعي.

يف  �سائ������داً  كان  اجل������دل  اأن  والث������اين: 

راء املختلفة  تلك املرحل������ة بني اأ�سح������اب الآ

واملذاه������ب املتباين������ة، فا�ستخ������دم كل فريق 

قناع للرد عل������ى اخل�سوم؛ وهذا  و�سائ������ل الإ

تطلب م������ن الكمي������ت ثقافة عقلي������ة واعية 

ا�ستمده������ا م������ن املعتزلة وه������ي يف اأطوارها 

أ�سلوب  أما ا وىل للدف������اع عن الها�سمي������ني. ا الأ

الكمي������ت يف الها�سميات فيقرتب من الطابع 

النرثي اخلطاب������ي، فالتقاء اخلطابة وال�سعر 

ن  عند الكميت طب������ع �سعره بطابع جديد؛ لأ

الق�سي������ة التي يدافع عنه������ا الكميت حتتاج 

قناع والحتج������اج، وهذه �سبيل  براعة يف الإ

ل ي�سلكه������ا اإل م������ن جمع براع������ة يف ال�سعر 

وحذق������اً يف اخلطابة، اإ�سافة اإىل اأن الكميت 

كان يري������د لهذا ال�سعر ال������ذي يحمل الطابع 

اخلطابي اأن ي�سل اإىل النا�س، فيقبلوا عليه 

ب�سوق ورغبة لي�ستهويهم، ويقتنعوا مبا يدعو 

اإليه من مبادئ واأفكار.

اإىل جانب ذلك نالح������ظ اجتاه الكميت 

طالة يف بع�س ها�سمياته؛ ويبدو اأن هذه  لالإ

طال������ة كانت ت�ستدعيه������ا احلالة التي كان  الإ

عليها الكميت يف نظمه للها�سميات، فهو يف 

موقف دفاع وج������دال، وهذا يتطلب بطبيعة 

احلال عر�س الفك������رة ومناق�ستها، وجمادلة 

ودح�������س حججهم،  ومقارعتهم  اخل�س������وم 

وهذا يرتت������ب عليه ط������ول يف الق�سائد ويف 

بيات.. عدد الأ

خرى التي ميكننا عر�سها  واملالحظة الأ

يف ه������ذا املقام ه������ي اأن الكمي������ت خرج يف 

مطالع ق�سائ������ده الها�سمي������ات على ماألوف 

ق�سائدهم  يب������دوؤون  الذي������ن   ،
)18(

ال�سع������راء

بالغزل والوقوف بالزمن على املكان، وو�سف 

أ اأغلب ق�سائده  الرحل������ة، اأما الكميت فب������دا

حبة،  ط������الل وبكاء الأ بنبذ الوقوف على الأ

والدعوة اإىل ح������ب اآل ها�سم، وهذا التحول 

الفني ظاهرة تلفت النظر يف ها�سمياته، ثم 

ختمها بذكر الناق������ة، وو�سفها خمالفاً عامة 

ال�سعراء القدامى؛ ولذا تعد ها�سمياته تطوراً 

وا�سحاً ملا اأ�ساب العقل العربي - م�سخ�ساً 

بال�سعر- م������ن حتول وتطوير ل�ستمالها على 

حجاج وجدال، كذلك كانت تبدو جديدة يف 

أ�س�س التخرج  خ�سائ�سه������ا، مما جعلها اأحد ا

يف ال�سع������ر.. يق������ول الثعالب������ي )ت 429ه�/ 

1037م(:
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»عه������دي باخلوارزمي يق������ول: من روى 

حوليات زه������ري، واعتذارات النابغة واأهاجي 

احلطيئة وها�سميات الكميت ونقائ�س جرير 

والفرزدق وخمريات اأبي نوا�س وزهديات اأبي 

العتاهية ومراثي اأبي متام ومدائح البحرتي 

وت�سبيهات ابن املعت������ز، ومل يتخرج يف ال�سعر 

.
)19(

فال اأ�سب اهلل قرنه«

يكر�س الثعالبي هنا تراكمات »ال�سعرية« 

أياً  العربية ع������رب اأهم رموزها، ف������ال يقدم را

يُرك������ن اإليه يف متييز م�ستويات ال�سعر، اأو يف 

الف�سل بني طبيعته ووظائفه.

ومما ن������راه اأن �سعر الكميت جاء متفرداً 

يف �سياق ع�رصه، فال هو ب�سعر ملحق ب�سعر 

ال�سعراء الذين �س������اروا على ُخطى �سابقيهم 

يف اأخيلتهم ومعانيه������م، ول هو من ال�سعراء 

املخ�رصمني الذين تاأثروا باحل�سارة ف�ساروا 

أ�سعاره������م،  عل������ى ال�سهول������ة والب�ساط������ة يف ا

أ�سعاره  فالكميت جمع بني الطرفني، فكانت ا

ل�سنة حت������ى ُروَي اإنه: »من مل  جت������ري على الأ

يرو: »طربت وم������ا �سوقاً اإىل البي�س اأطرب« 

فلي�س ب�سيعي، ومن مل يرو: »ذكر القلب اإلفه 

املهج������ورا« فلي�س باأموي، م������ن مل يرو: »هاّل 

ب������رق« فلي�س مبهلبي، ومن  �ساألت منازلً بالأ

مل يرو: »طرب������ت وهاجك ال�س������وق احلثيث« 

. وه������ذا دليل اإ�سايف على 
)20(

فلي�س بثقفي«

�سهرت������ه وتاأثرياته يف ع�رصه، وفيما يلي ذلك 

الع�رص. 

وبعد مقتل اإمامه زيد راح الكميت يهجو 

يو�سف ب������ن عمر يف اإحدى ها�سمياته، ولبد 

اأن ه������ذا الهج������اء قد و�س������ل م�سامع يو�سف 

ب������ن عمر فاأ�رصها يف نف�س������ه حتى وفد عليه 

الكميت مادحاً معر�س������اً بخالد الق�رصي يف 

اإحدى مدائحه، وكان اجلند قياماً على راأ�س 

يو�س������ف -وكانوا م������ن اليمانية- فلما عر�س 

الكمي������ت بخالد الق�������رصي تع�سب له اجلند 

وو�سعوا ذب������اب �سيوفهم يف بط������ن الكميت 

فلم ي������زل ينزف منه الدم حت������ى مات، وهو 

يردد اللهم اآل حممد، فكان مقتله يف خالفة 

مروان بن حممد �سنة 126ه�.
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نَّ حياته تتعذر لواله������ا، فاالعتياد والعادة 
ن�سان، الأ الذاك������رة �رضورية للإ

فت الذاكرة باأنها »االحتفاظ مبعلومات  والتعلُّم والرتبية، ترتكز عليها. وقد ُعرِّ

)1(
أو ا�ستخدامها«. املا�سي مع القدرة على تذكرها ا

وللذاكرة اأهمية كبرية يف حياة املتعلمني، لذلك يجدر بنا اأن نتعّرف عليها، 

نَّها »جمموعة من العمليات تنمو  أنواعها، وكيفية تنميتها و�سقله������ا الأ ونذك������ر ا

)2(
بالرتبية والتجربة«.

كاتب �سوري.

العمل الفني: الفنان جورج ع�سي.
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 و�لطالب �ملتاأخر در��سياً �أحوج ما يكون 

�إىل تنمية ذ�كرته، كي يتجاوز تق�سريه ويحقق 

�لنجاح يف در��سته.

عمل الذاكرة:

ن�سان تق������وم بعملية تخزين  �إنَّ ذ�ك������رة �لإ

�ملعلوم������ات بطريق������ة منطقي������ة وربطها مع 

أو ��ستدعائها عند  بع�سها، ثم ��سرتجاعه������ا �

�ل�رضورة، وتقوم �لذ�ك������رة بالتعرف على ما 

حفظته �سابقاً من �سور وكالم وغري ذلك.

وتقا�س عملي������ات �لتذك������ر »بال�ستدعاء 

)3(
و�لتميز و�إعادة �لتعلّم«.

اأ�صناف الذاكرة:

�أ�سناف عدي������دة منها: �لذ�كرة  للذ�كرة 

ق�س������رية �ملدى  وطويل������ة �مل������دى، و�لذ�كرة 

�ل�سمعّي������ة، و�لذ�ك������رة �لب�رضي������ة، و�لذ�كرة 

)4(
�حلركّية، وذ�كرة �ملعنى و�حلفظ.

- الذاكرة ق�صرية املدى وطويلة املدى: �إنَّ 

�لذ�ك������رة ق�سرية �ملدى يكون فيها �لحتفاظ 

طفال بطيئو �لتعلّم  حمدود لع������دة دقائق فالأ

يعان������ون �سعوب������ة يف تذكر ما �ساه������دوه �أو 

أو دقائق  �سمعوه بعد فا�سل زمني لعدة ثو�ن �

أو �ساعات قليلة، ويعترب ذلك م�سكلة �لذ�كرة  �

ق�سرية �مل������دى، �أما �لذ�ك������رة طويلة �ملدى، 

فرتجع عادة �إىل ��سرتجاع �ملعلومات بعد فرتة 

أو اأكرث، وبع�س  زم������ن ي�سل اإىل /24/ �ساعة ا

طف������ال قد تكون لديه������م درجة كافية من  الأ

الذاكرة ق�سرية امل������دى  ولكن لديهم م�سكلة 

يف ا�سرتجاع املعلومات بعد وقت متاأخر.

- الذاك���رة ال�سمعي���ة: ه������ي التي حتتفظ 

باملعلوم������ات عن طريق ال�سم������ع، لذلك تعترب 

ذات اأهمية يف تعليم اللغة وتطورها، ول�سيما 

لدى الطفل ال�سغري الذي يتعلم اللغة �سفهياً 

خري������ن، لذا جند م������ن لديهم �سعف  من الآ

يف الذاكرة ال�سمعّي������ة يعانون من �سعوبة يف 

�سوات وحتديده������ا وا�سرتجاعها  معرف������ة الأ

مياء اأو  �سارة والإ من جديد، فيلجوؤون اإىل الإ

ال�سمت، وقد تك������ون الذاكرة ال�سمعية قوية 

تلتقط كل ما ت�سمع������ه وتعيه، ثم تردده عند 

احلاجة، كما نراه عند بع�س العباقرة الذين 

يحفظ������ون كل ما ي�سمع������ون، ول�سيما الذين 

مثلة  أو ي�ستهويهم والأ يهمهم م������ا يتعلمون������ه ا

طف������ال والكبار مم������ن عرفوا  كث������رية بني الأ

ب�رصعة احلفظ وقلة الن�سيان.

- الذاك���رة الب�رصي���ة: تعتمد على حا�سة 

الب�������رص، وله������ا اأهمي������ة يف تعل������م ومعرف������ة 

عداد  وا�ستدعاء احل������روف الهجائي������ة  والأ

واملف������ردات املطبوعة، وكذل������ك يف مهارات 

اللغة املكتوبة والتهجئة.
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وه������ي ت�ستخ������دم يف مه������ارات املطابقة 

�س������كال وحل امل�سكالت  الب�رصي������ة، ور�سم الأ

دوات  الأ ا�ستخ������دام  وتعلّ������م  احل�سابي������ة، 

لعاب.. والأ

- الذاكرة احلركية: وهي تختزن النماذج 

احلركي������ة وت�سل�سله������ا وتعيدها عند احلاجة 

وي�ساع������د الب�������رص على حف������ظ ت�سل�سل تلك 

احلركات.

واإذا كان ل������دى الطفل م�سكالت يف هذه 

الذاكرة، فقد يجد �سعوبات يف تعلم مهارات 

تتعل������ق باحلرك������ة، كارت������داء املالب�س، وربط 

يقاعية والكتابة ورمي  احلذاء، واحلركات الإ

الكرة..

- ذاكرة املعنى واحلفظ: وهي التي تقوم 

بعملي������ة فهم املعلوم������ات والحتفاظ بها من 

خالل ربطها مبا يعرفه املتعلّم م�سبقاً، ولهذه 

الذاك������رة دور هام يف تعلم امل������واد الدرا�سية 

اجلديدة املبنية عل������ى تعلّم �سابق، اأما ذاكرة 

احلفظ، فلها اأهمية يف التهجئة وتعلّم جميع 

املواد.

مكانة الذاكرة يف حياة املتعّلم:

الذاك������رة هي امللّفات الت������ي يحتفظ بها 

أو  ن�س������ان يف دماغه ما يتعلّمه، لي�سرتجعه ا الإ

ي�ستدعيه عند احلاجة اإليه.

ولها دور كبري يف �سياغة اأقوالنا واأفعالنا 

وت�رصفاتن������ا، ونحن بحاج������ة اإليها يف البيت 

واملدر�س������ة ويف مكان العم������ل، ويف كل مكان 

نحن فيه.

واأكرث النا�س حاجة للذاك������رة وعملياتها 

ه������م ط������الب العلم �س������واء كانوا �سغ������اراً يف 

أم �سباباً يخو�سون  وىل من التعلم ا املرحلة الأ

غمار المتحانات للح�سول على ال�سهادات 

أو العالية. املتو�سطة ا

ويف كل خط������وة  من خط������وات تالميذنا 

وطالبن������ا، ي�ستدعون الذاك������رة لت�سعفهم يف 

درا�ستهم، فهي و�سيل������ة للحفظ وال�ستذكار، 

وهي و�سيلة لال�سرتج������اع وتقدمي املعلومات 

املطلوبة، �س������واء يف قاع������ات الدر�س اإجابة 

أ�سئلة  جابة عل������ى ا أو الإ أ�سئلة املعل������م ا عل������ى ا

المتحانات الكتابية.

كم������ا اأن الذاكرة تك������ون عون������اً للتفكري 

دراك يف حل امل�سائل واملع�سالت الفكرية  والإ

والعلمية، فحل م�ساألة يف الريا�سيات حتتاج 

ات الذاكرة،  اإىل  خمزون من املعلومات يف ملفَّ

اإ�سافة اإىل املحاكم������ة العقلية لتكون امل�ساألة 

حملول������ة وحمققة الطلب، ول�سيم������ا اإذا كان 

املتعلم ذو ذكاء متوّقد.

دبي،  بداع الأ كما اأن الذاكرة تتدخل يف الإ
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أثناء كتابة  فكم م������ن متعلم يحت������اج ا

مو�س������وع اإن�سائي، اأو ق�سيدة �سعرية 

اإىل كلمات وعب������ارات اأدبية خمزونة 

لديه������ا، ي�سمنه������ا اإبداع������ه، فيكون 

اأجمل واأكمل!!

ولكن ه������ل كل التالميذ ميتلكون 

ُن  ذاكرة قوية حتفظ ول تن�سى، وتخزِّ

يع؟ ول ت�سِّ

اإنَّ واق������ع التالمي������ذ يجيب على 

نَّ الذاكرة لي�ست 
أ ذلك ويربهن على ا

عن������د كل التالمي������ذ �س������واء، فب������ني 

التالميذ فروق فردية فيها �سواء يف 

أو م������دة الحتفاظ،  �رصع������ة احلفظ ا

والتجرب������ة ت�سري اإىل ذل������ك، فاإذا ما 

أ�سماع التالميذ بيتاً  كرر املعلم على ا

من ال�سعر، ف������اإن فئة منهم حتفظه 

وىل ، وبع�سهم  وت������ردده بعد �سماعه للمرة الأ

ل يحفظه اإّل بعد �سماعه مرتني، ومنهم من 

يحتاج اإىل �سماعه مرات ليتمكن من ترديده 

غيباً، وهذا يدل عل������ى تفاوت يف ذواكرهم، 

ومثل ذلك اإذا �رصح املعلم م�ساألة من امل�سائل، 

وىل،  فبع�������س التالمي������ذ يفهمها للم������رة الأ

وبع�سهم يحتاج ملرات.

ويتف������اوت احتفاظهم مبا تعلموه، فمنهم 

من يحتفظ ببي������ت ال�سعر مدة طويلة ويبقى 

حل امل�ساألة عالقاً بذهنه ل ين�ساه، وبع�سهم 

يكون �رصيع الن�سيان لهذا وذاك.

أ�سبابه؟ وما  فلماذا هذا التفاوت؟ وما هي ا

ه������ي العوامل التي تقوي الذاكرة وت�ساعدها 

على احلفظ وال�سرتجاع والتعرف؟

دور الذاكرة يف التعّلم:

اإنَّ عمل الذاكرة يتعلق باخلاليا الع�سبية، 

ن عم������ل املخ ووظائف������ه وقدراتها املختلفة  لأ

كالقدرة عل������ى التذكر والرتكيز وال�ستيعاب، 
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يقع على عاتق م������ا ي�سمى باخللية الع�سبية 

والتي يقا�س عددها باملاليني.

واخللية الع�سبية عبارة عن ج�سم �سغري 

م�ستدير مزود بنواة بداخله، ويت�سل به اأهداب 

متفرعة يف اجتاهات خمتلفة وع�سب طويل، 

هداب عدد ل يح�سى من  ويقع على هذه الأ

�سطح التي متثل اأجه������زة ا�ستقبال، حيث  الأ

أو املعلومات من اخلاليا  �س������ارات ا تتلق������ى الإ

خرى ، ول������ذا تُ�سمى م�ستقب������الت، وتَْعرُبُ  الأ

�سطح اإىل ج�سم  �سارات التي تلقتها الأ هذه الإ

، ثم متر  اخللية، حيث تُدر�س وتُفح�س وتُقنَّ

خ������الل حمطة تالقي بني الط������رف الع�سبي 

خرى. واأهداب اخللية الأ

�س������ارات الع�سبية على  وبذلك تنتقل الإ

هيئة موجات كهربائية من خلية اإىل اأخرى.

ويف نهاي������ة الط������رف الع�سب������ي اأو عند 

حمطة  التالقي، توجد حقائب دقيقة مليئة 

بكيماويات ت�سمى باملو�سالت الع�سبية، وهي 

�سارات  أو الإ التي تتوىل مهمة مرور الر�سائل ا

بني نهايات الطرف الع�سبي واأهداب اخللية 

أنه كلما زادت اأعداد  املجاورة ومن البديهي ا

ه������داب واملو�س������الت الع�سبية )حمطات  الأ

التالقي( الت������ي تتمتع بها اخلاليا الع�سبية، 

زادت بالتايل كفاءة اخلاليا الع�سبية يف نقل 

وتداول املعلوم������ات، وبالتايل زادت ون�سطت 

)5(
وظائف املخ وقدرته الذهنية.

واإذا ثب������ت لدينا من خ������الل الختبارات 

�سعف الذاكرة عند تلميذ من التالميذ، واأن 

ه������ذا ال�سعف هو ال�سب������ب الرئي�سي لتاأخره 

الدرا�سي.

فم������اذا يجب اأن نفع������ل جتاهه؟ وما هي 

ر�سادات التي نوجهها اإليه كي  الن�سائ������ح والإ

يقوي ذاكرته، ويتمكن م������ن احلفظ والتعلم 

واللحاق برفاقه ويحقق النجاح.

ماذا يجب اأن يفعله املتعّلم؟

هناك عوامل ت�ساعد املتعلم على احلفظ، 

تتعل������ق به نف�سه، واأخرى تتعل������ق باملادة التي 

يُراد حفظها وتعلمها اأما فيما يتعلق باملتعلم، 

فما عليه اإل اأن يتبع ما يلي:

�- االنتب���اه واالهتم���ام: ف������اإن الرتكي������ز 

أو يقراأ يف  والنتب������اه ملا ي�سم������ع من املعل������م ا

أو ي�ساه������د يف الطبيعة اأو يف و�سائل  كتاب، ا

ع������الم والهتم������ام به، يجعل������ه ي�ستقر يف  الإ

أثناء  الذاك������رة، ويعك�س م������ا اإذا كان التلميذ ا

أو �سارد الذه������ن، فاإنه ي�سيِّع  تعلُّم������ه م�ستتاً ا

الكثري من املعلومات املقدمة اإليه.

�- م�سارك���ة اأك���رث م���ن حا�س���ة يف التعلم: 

نه كلما ازدادت احلوا�س يف عملية التلقي،  لأ
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نت الذاكرة  �س������ورة اأو�سح واأقوى  كلم������ا خزَّ

م������ن املعلومة الت������ي تاأتي ع������ن طريق حا�سة 

واح������دة، ول�سيما اإذا كان������ت التي تنقل هذه 

املعلومة خاليا ع�سبية لها توا�سل مع جميع 

احلوا�س.

�- الثقة والت�سميم والعزم: فعندما تكون 

الني������ة يف عملية التعلم حا�������رصة والت�سميم 

والعزم موجودان، ف������اإنَّ املتعلم  ي�ستطيع اأن 

يتعلم ويحتف������ظ بفاعلية تفوق عملية التعلم 

لدي������ه عندما تكون همته فات������رة، ونيته غري 

حا�رصة.

وحب������ه  امل���ادة:  م���ن  املتعل���م  �- موق���ف 

له������ا و�رصوره وان�������رصاح �س������دره، وهو يتلقى 

ه������ذه املادة، يجعله يحتف������ظ بها ملدة طويلة 

تزيد عن املدة الت������ي يحتفظ باملادة التي ل 

يحبها ويتلقاها يف جوٍّ من ال�سغط النف�سي 

والبيئي.

�- ال���ذكاء واالحتفاظ: كلما كان املتعلم 

أق������در على التعل������م والحتفاظ  ذكي������اً، كان ا

نه اأقدر على اإجراء  باملعلومات ملدة اأطول، لأ

العمليات العقلي������ة والفكرية وا�ستيعابها من 

املتعلم الذي ميلك ذكاء اأقل.

نَّ 
أ أ�سار ع������دد من الباحث������ني اإىل ا وق������د ا

أك������رث ذكاء وخربة،  املتعلم������ني الذي������ن ه������م ا

أ�������رصع، ويحتفظون بعدد  يتعلمون ب�س������ورة ا

ن التعلم والحتف������اظ هما مظهران  اأكرب، لأ

من مظاه������ر ال������ذكاء، واإّن كاًل منهما �سبب 

خر. ونتيجة لالآ

لذل������ك فالذك������ي يتعلم ب�رصع������ة، وين�سى 

ببطء ويحتفظ ملدة اأطول، وهذا ما نالحظه 

يف املدار�س واملعاهد واجلامعات، فالطالب 

ذكياء ه������م الذين ي�ستح�رصون ما حفظوه  الأ

وم������ا تعلموه يف المتحان������ات، فيجيبون عن 

�سئلة ال�سفوي������ة والكتابية، وتكون عندهم  الأ

ف������كار حا�������رصة يف حياتهم  املعلوم������ات والأ

أثناء ممار�ستهم للمهنة التي در�سوها  العملية ا

وحازوا على �سهادات تخ�س�سية بها.

�- �سلم���ة احلال���ة الع�سوي���ة للمتعلم: 

أثر  فاإذا م������ا اأ�سيب املتعلم مبر�س اأو حادث ا

على دماغه فاإنه قد ين�سى بع�س اأو جميع ما 

أثناء فقد الذاكرة نتيجة  حفظه، كما يحدث ا

�سدم������ة نف�سية اأو ع�سوي������ة، فالتلميذ الذي 

يتمتع ب�سحة جي������دة يف دماغه وحوا�سه هو 

خر  قدر على الحتفاظ باملعلومات من الآ الأ

أو موؤقت،  الذي اأ�سيب بعل������ة اأو مر�س دائم ا

و�سدق من ق������ال: »العقل ال�سليم يف اجل�سم 

ال�سليم«.
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�- الطرائ���ق التي ي�ستخدمها املتعلم يف 

احلفظ: يتبع املتعلمون طريقتني يف احلفظ 

اإحداهما تعتمد على احلفظ احلريف الذي 

أو امل�ساألة يف ذاكرته كما هي، اأما  يخزن الن�س ا

خ������رى فهي احلفظ وال�ستيعاب  الطريقة الأ

القائم على الفه������م والتق�سيم والتبويب، كاأن 

يتخذ من فه������م املادة والك�سف عن مفهومها 

و�سيلة لالحتف������اظ بها، واأن يحدد الوحدات 

املعنوية التي تنطوي عليها، وما يقوم بينهما 

أو يعيد تنظيمها  من عالق������ات، واأن ينظمها ا

أو ي�سع لها  أو يقارنه������ا بغريها، ا أو ي�سنفها ا ا

خمططاً من اأجل تذكرها والحتفاظ بها.

وعن������د املقارنة ب������ني الطريقتني جند اأن 

الطريق������ة الثاني������ة هي اأف�س������ل يف احلفظ 

وال�ستيع������اب، وتبقى املعلوم������ات اأطول فرتة 

من �سابقتها، وه������ذا يحتِّم على املتعلم الذي 

ل ميلك ذاكرة قوية اأن يتبع الثانية ليح�سل 

على مردود اأف�سل يف احلفظ والتذكر.

�- املبالغ���ة يف التعل���م: ف������اإذا كان حفظ 

الق�سي������دة ال�سعرية يحت������اج اإىل قراءتها يف 

ع�رص مرات، فاإنَّ قراءتها اأكرث من ذلك يعني 

املبالغ������ة يف احلفظ، ويثبت حفظها اأكرث من 

قل. املرات الأ

أراد التلمي������ذ اأن يتغلب على  ف������اإذا م������ا ا

�سعوبة احلفظ عليه اأن يزيد يف عدد مرات 

مور  القراءة والتعلم، اإ�سافة اإىل اللتزام بالأ

ال�سابقة، كي يحتفظ مبا تعلمه ويتذكره متى 

طلبه.

ع���ادة: اإنَّ مم������ا يثب������ت  9- املراجع���ة واالإ

املعلوم������ات التي تعلمناه������ا �سابقاً هو العودة 

اإليها بني كل فرتة وفرتة باملراجعة املنتظمة، 

وهذا يقلل من ن�سب������ة الن�سيان لها، ول�سيما 

عن������د املتعلم������ني الذي������ن ل ميلك������ون ذاكرة 

)6(
قوية.

عوامل ت�ساعد على احلفظ خا�سة 

باملادة:

�سا�س  اإن العوامل اخلا�سة باملتعلم هي الأ

يف حفظ املادة امل������راد تعلمها، اإل اأن طبيعة 

امل������ادة واأهميتها يكون عون������اً –اأي�ساً- على 

�رصعة احلفظ والتثبيت.

فم������ا ه������ي العوام������ل اخلا�س������ة مب������ادة 

احلفظ؟

�- طبيع���ة امل���ادة: اإن نوع املادة وطريقة 

�سياغتها له دور كب������ري يف حفظها، فال�سعر 

أ�سه������ل حفظاً من »ق�سيدة  ى، ا امل������وزون املقفَّ

الن������رث« اخلالية من الوزن، وال�سعر ذو املعنى 

أك������رث من ال�سعر  الوا�س������ح يحفظ وي�ست�ساغ ا

الغام�������س الذي يكون �سبيهاً بالطال�سم التي 
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ل يحل لغزه������ا، كما اأن املادة الفل�سفية ذات 

الفك������رة العميقة، تكون اأ�سع������ب من الفكرة 

ال�سهلة، وقد يكون لدى بع�س املتعلمني ذاكرة 

رقام والتواريخ ويك������ون لبع�سهم  حتف������ظ الأ

خر ذاكرة حتفظ النظريات العلمية، وهذا  الآ

�سخا�س وحبهم  يتوقف عل������ى ا�ستع������داد الأ

للمادة التي يدر�سونها. وكل من مار�س التعلّم 

أو التعليم، يَعلَُم درجات الختالف احلفظية  ا

خرى. من مادة لأ

�- حاج���ة املتعلم للم���ادة: عندما ي�سعر 

املتعل������م اأن املادة التي يدر�سه������ا يحتاج اإليها 

يف حياته احلالي������ة وامل�ستقبلية، وتعود عليه 

آج������اًل، يقبل على حفظها  أم ا بالنفع عاجاًل ا

أنها  أم������ا اإذا اأدرك ا وتعلمها وعدم ن�سيانها، ا

أنها عدمية اجلدوى يقلع  قليلة النفع ل������ه، وا

ألزم بها ف�رصعان  ع������ن حفظها وتعلمها، واإن ا

ما ين�ساها.

من هذا املنطل������ق يُطالَُب امل�سوؤولون عن 

الرتبية بو�س������ع منهاج درا�س������ي، مي�سُّ حياة 

اً مبا�������رصاً، ويدخل يف �سميم  املتعلم������ني م�سَّ

حياتهم وحياة اأمتهم، مما يدفعهم دفعاً قوياً 

للتح�سي������ل العلمي ونيل ال�سه������ادات العالية 

فيه.

�- تنظي���م املادة: اإن امل������واد املنظمة يتم 

تعلمها وتذكره������ا والحتفاظ بها ملدة اأطول 

أراد من  من املواد غري املنظم������ة لذلك فمن ا

املتعلِّم اأن ي�رَصَّع حفظه فما عليه اإل اأن يق�سم 

املادة اإىل فق������رات، وي�سع لكل فقرة عنواناً، 

أو املعلومات  ف������كار ا وي�سع خطوطاً حتت الأ

أو يعي������د ترتيبها،  و يل������وِّن بع�سها ا
أ الهامة، ا

أو يتخ������ذ اأي اإجراء م������ن �ساأنه، تنظيم املادة  ا

أ�سهل يف احلفظ. وجعلها ا

همي������ة تنظي������م امل������ادة وعر�سه������ا يف  ولأ

املناه������ج ب�سكل منظ������م عم������د املوؤلفون اإىل 

تق�سيم الكتاب املدر�سي ول�سيما يف املرحلة 

البتدائية اإىل وحدات مو�سوعية وكل وحدة 

ل على املتعلِّم  تتوزع اإىل وحدات اأ�سغر، لت�سهِّ

احلفظ ولتكون امل������ادة اأمامه منظمة مرتبة 

بعيدة عن الع�سوائية.

�- ا�ستعم���ال امل���ادة: اإن العل������م عملي������ة 

دنى وهكذا،  على يبنى على الأ تراكمية، فالأ

اإىل اأعلى الهرم، فكلم������ا احتوت على بع�س 

املف������ردات واملفاهيم التي �سب������ق للدار�س اأن 

تعلّمها، كلما ر�سخت يف ذاكرته، وثبتت معها 

املفردات واملفاهي������م اجلديدة التي لها �سلة 

وثيقة بالتي قبلها..

ويف هذه احلالة يجتمع املح�سول القدمي 

مع اجلديد، لي�سكل غنى يف معلومات املتعلم 

الذي يتقدم يف تعلُّمه.
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�- حج���م امل���ادة: اإذا تواف������ر يف امل������ادة 

ال�������رصوط امل�ساعدة للحف������ظ ال�سابقة، فاإن 

املادة كبرية احلجم، يكون الحتفاظ بها اأقل 

قل حجماً، ول�سيما اأن الذاكرة  م������ن املادة الأ

تقوم بعملي������ة التفكيك والتجمي������ع والغربلة 

والفرز والختزال وال�سطفاء.. اإلخ.

وهذا يوؤدي اإىل التخل�س من حجم املادة 

غري ال�رصوري وال������ذي يرهق الذاكرة ولكي 

يتغل������ب املتعلم على �سخام������ة املادة يق�سمها 

اإىل حم������اور ميكن������ه اأن يحفظه������ا يف اأوقات 

متفرقة»7«

اإ�ساف������ة ملا �سب������ق من عوام������ل م�ساعدة 

للذاكرة، فاإن املعلم يف قاعة الدر�س ميكنه اأن 

أو يتخذ اإجراءات من �ساأنها اأن ت�ساعد  يتبع ا

التالميذ على تلق������ي املعلومات والحتفاظ 

به������ا يف ذاكرتهم ملدة اأط������ول وب�سكل اأف�سل، 

جراءات: من هذه الإ

- اأن يق������دم املعل������م مادة �سهل������ة ماألوفة 

أو يب�سطها اإن كانت معقدة، واأن  لتالمي������ذه، ا

يو�سحه������ا اإن كان������ت غام�سة، مم������ا يجعلها 

ت�ستق������ر يف ذاك������رة التالميذ وتفه������م ب�سكل 

جيد.

- اأن ينظ������م املعلومات يف الدر�س ب�سكل 

ل على  منطق������ي مت�سل�سل ومرتابط، مما يُ�سهِّ

املتعلم املهمة التعليمية.

- اأن يتبع املعلم طرقاً حديثة يف العملية 

الرتبوية تنا�سب م�ستوى التالميذ.

- اأن يحدد للتالميذ الهدف املن�سود من 

تعلم املادة واأن يكون ذلك وا�سحاً اأمامهم

- اأن ي�ساركه������م يف الدر�������س ويك������رث من 

مثلة، وي������وزع بينهم  مناق�سته������م و�������رصب الأ

دوات، اإن كان يف الدر�س مراحل عملية. الأ

- اأن يك������رر ما يقدمه، ول�سيما اإن كانت 

العبارات دقيقة و�سعبة الفهم.

- اأن يقوم مبراجعات دورية للمادة التي 

متَّ حفظها لرت�سخ اأكرث.

- اأن تك������ون البيئة ال�سفّي������ة خالية من 

)8(
امل�ستتات التي ت�رصف املتعلم عن الدر�س.

اأهمية الغذاء يف تقوية الذاكرة:

ين�سح خ������رباء التغذية من اأجل احلفاظ 

�سماك  على ذاكرة يقظ������ة ن�سيطة، بتناول الأ

أ�سبوعياً، وعدم ال�ستغناء  قل ا مرتني على الأ

خرى  عن زيت الزيت������ون والزيوت النباتية الأ

أداء خاليا املخ. التي حتفز ا

كث������ار م������ن الفواكه واخل�س������ار التي  والإ

حتتوي على الفيتامين������ات وخا�سة فيتامني 

/ج/ و/ب/ وممار�س������ة الن�س������اط الريا�سي 

ول�سيم������ا يف �ساع������ات ال�سب������اح مما ين�سط 

الهرمونات يف اجل�سم ويبعث على النتعا�س 

)9(
واحليوية طيلة النهار.
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اإن م������ا قدمن������اه م������ن عوام������ل م�ساعدة 

لتن�سيط الذاكرة عل������ى احلفظ، يزيد تفوُّق 

املج������د، ويرتقي مب�ستوى املتخل������ف درا�سياً، 

ليتقدم يف الدرا�سة ويحقق النجاح، اأو رمبا 

ي�س������ل اإىل م�ساف املتفوق������ني، اإن هو عزم 

و�سمم وا�ستفاد من جميع العوامل امل�ساعدة 

ال�سابقة، واأعد نف�سه اإعداداً يوؤهله للتفوق، 

وهذا ما جند له مناذج يف املدار�س واملعاهد 

واجلامعات يف كل زمان ومكان.

حاالت االإ
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أ�شكاالً خمتلفة  ن�شان للو�شول �إىل �حلقيقة، وقد �أخذ � �لتحقيق هو و�شيلة �الإ

ن�شاين،  تختل������ف من جمتمع �إىل �آخر ومن زمن �إىل �آخر وف������ق تطور �لفكر �الإ

وكان هدف������ه د�ئماً �لو�شول �إىل �حلقيقة ومن ثم �إنز�ل �لعقاب مبن ي�شتحقه، 

همية  همية وال يزي������د على هذه �الأ فالو�ش������ول �إىل �حلقيق������ة �أمر يف غاية �الأ

�إال �ل�رسعة يف �لو�ش������ول �إليها، ال �شيما �إذ� كان �لذي يخ�شع لال�شتجو�ب له 

أو كان يخفي معلومات تفقد �أهميتها �إذ� �متد  نظ������ار � �������رسكاء متو�رون عن �الأ

زمن �ال�شتجو�ب.

حمامي وكاتب و�ساحب برنامج )حكم العدالة(.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁
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تطور و�سائل التعذيب

 يف التحقـــــيق

❁
املحامي هائل منيب اليو�سفي
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ويف �سبي������ل هذا اله������دف كانت تتبع عرب 

التاريخ و�سائل خمتلفة قد نراها اليوم بالغة 

أو الوح�سية، من هذه الو�سائل  الغباء اأو اخلبل ا

ما جنده حت������ى هذا اليوم لدى القبائل التي 

ما زالت تعي�������ض على الفطرة يف بع�ض بقاع 

ر�������ض والتي تفتق������د اإىل العالقة ال�سببية  الأ

بني ال�سبب وامل�سبب، كالعقلية البدائية التي 

أو اإتهام عنزة  ل جتد باأ�س������اً يف اتهام �سجرة ا

�سود، لهذا كانت  اأو طفل ر�سي������ع بال�سحر الأ

تلج������اأ بع�ض ه������ذه املجتمع������ات البدائية يف 

أ�ساليب تتفق مع هذه العقلية،  التحقيق اإىل ا

فقد ي�سعون ح�رشة يف فم امليت فاإذا ب�سقها 

يف وجه اأحد املحيطني ب������ه فهو قاتله، وقد 

يجتمعون اأمام ك������وخ القتيل يف الليلة التالية 

ملوت������ه وي�سيح الكاه������ن باملي������ت ي�ساأله عن 

�سماء حتى  قاتل������ه وي�رشد له ع������دداً م������ن الأ

ي�سمع �سوتاً بالكوخ فيك������ون القاتل �ساحب 

هذا ال�سم، وقد يعط������ى املتهم �سائال �ساراً 

)ق������د يكون �سماً( ليتجرعه فاإن مات كان هو 

أو تقياأه، كان بريئاً. الفاعل واإن جنا ا

ف������اإذا انتقلن������ا اإىل املجتمع������ات الب�رشية 

ك������ر رقياً وجدن������ا و�سائ������ل التحقيق اأقل  الأ

أك������رث وح�سية ومنها التعذيب  خرافة ولكنها ا

اجل�سدي والتعذيب النف�سي.

ويذكرن������ا التعذيب بو�سائل )التجربة( يف 

التحقي������ق البدائي باإخ�س������اع املتهم لنوع من 

مل، اإن حتمل������ه كان بريئ������اً، كاأن ي�سري على 
الأ

أو يلقى يف ماء مثلج. اجلمرات امللتهبة ا

والتجرب������ة على هذا النح������و ما هي يف 

حقيقته������ا اإل ن������وع م������ن التعذي������ب ل جمرد 

حتقي������ق، فاإذا ق�ست عليه التجربة يكون قد 

نال جزاءه، ويذكر لنا التاريخ ق�سية تعذيب 

داميان.

من هو داميان..؟

هو ال������ذي حاول اأن يغت������ال امللك لوي�س 

اخلام�س ع�رص ولك������ن مل ينجح، وعلى الرغم 

من ب�ساعة التفا�سيل التي تثري الرعب بقدر 

ما تث������ري التقزز كما جاءت يف كتاب احلقوق 

اجلزائي������ة العام������ة للدكت������ور عب������د الوهاب 

 Vouglans de حومد عن العامل الفرن�سي

muyard فاإنها مزيج من التحقيق وتنفيذ 

 يقول: »بعد اأن م������ّر داميان على 
)1(

العقوب������ة

ال�سوؤالني العادي وال�ستثنائي، وقدم الغرامة 

أر�������س التعذيب، عارياً  �سيق اإىل ا
  )1(

ال�رصيفة
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على عجل������ة ذات دولبني وقد اأحيطت هذه 

ر�س بن������وع خا�س من اجلدر، واأقيمت يف  الأ

و�سطها م�سطبة لها من الرتفاع ثالثة اأقدام 

أو اأكرث قلياًل. ا

على هذه امل�سطب������ة مددوا املجرم على 

ول  ظهره، و�سدوه اإليها بق�سيبني حديديني الأ

خر حول وركيه،  على ظهره قرب رقبته، والآ

و�سدوا هذي������ن الق�سيبني مب�سامري اأدخلوها 

يف خ�س������ب امل�سطبة حت������ى ل تنف�سل رقبته 

اإذا جرت������ه اخليل، ثم عمدوا اإىل اخليل التي 

ي�سرتيه������ا اجلالد من م������ال الدولة ف�سفوها 

كما ت�سف اخلي������ل املعدة جلر ال�سفن، حتى 

اإذا متَّ كل �سيء، تقدم اجلالد لتنفيذ احلكم 

فو�سع ال�سالح الذي حاول داميان اأن يجهز 

به على امللك يف كفه، واأحرق ال�سالح والكف 

بالكربيت، وفيما هما يحرتقان، كان اجلالد 

يقطع )بكما�سة( قطع������اً من حلمه يختارها 

من ثدييه وذراعي������ه و�ساقيه، حتى اإذا متَّ له 

ف������واه الفاغرة من ج�سده  ذلك، مالأ هذه الأ

مبركب مكون من الر�سا�س والزيت وال�سمغ 

ومادة لزجة م�ستخرجة من ال�سنوبر وال�سمع 

والكربيت، اأذيبت كلها معاً يف بوتقة واحدة، 

ثم ربط اأطرافه بحبال متينة و�سدها اإىل �رُصج 

اخليول فاأ�سبحت كل رجل وكل يد مربوطة 

بجواد، وعندها اأمر الفر�سان باإجراء خيولهم 

طراف،  يف اجتاهات متقابلة لتمزيق هذه الأ

غري اأن حبول املفا�سل تقاوم ول تنقطع حتى 

ولو زيد عدد اخليل اإىل مثليه، ولذلك تقدم 

هو مبديت������ه بهوادة وراح ي�ساعد اخليل على 

الذه������اب بها، حتى اإذا اأ�سبح داميان ج�سداً 

طراف التي  دون اأط������راف، اأمر باإع������ادة الأ

ألقاها على مكان داميان،  �سلختها اخلي������ل وا

ألق������ى بالكتلة كلها على نار حامية اأ�رصمت  وا

لهذه الغاية، اإىل اأن ا�ستحالت اإىل رماد ُذرّي 

يف الهواء مبذار خا�سة«.

وق������د ا�ستمرت ه������ذه العملي������ة �ساعتني 

اثنت������ني، ودامي������ان حي واملحق������ق ي�رص على 

أ�سم������اء �رصكائه ويالح������ظ اأن هذه  انت������زاع ا

العقوب������ة كانت خا�سة باملجرمني ال�سيا�سيني 

دون �سواه������م، وقد تك������ون ق�سية )فرج اهلل 

احللو( الذي مات حت������ت وطاأة التعذيب يف 

وهو امل�ساب 
 )2(

اأحد اأقبية )املكتب اخلا�س(

باأزم������ة قلبي������ة جدي������رة بالتنوي������ه ويف هذا 

ال�سياق.
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حينذاك  ال�سلط������ات  تدفع  وكي 

ع������ن نف�سها تهم������ة العتق������ال غري 

أنكرته  امل�������رصوع والقت������ل الق�س������د، ا

جملة وتف�سياًل ث������م جلاأت اإىل ملء 

حو�س ال�ستحمام )البانيو( بال�سيد 

واإذابة ج�سده وانتهى به املطاف يف 

�سياق جمرور املياه املاحلة.

ومتَّ ال�ستدلل اإىل الفاعل وا�سمه 

وجي������ه انطاكي، ومث������ل اأمام حمكمة 

جنايات دم�سق وح������ده دون �رصكائه 

عدام ونزلت العقوبة  وحكم عليه بالإ

�سباب ل  اإىل خم�س������ة ع�رص عام������اً لأ

)3(
ن. جمال لذكرها الآ

مر عل������ى هذا النحو يف  بقي الأ

معظ������م املجتمعات اإىل ما قب������ل عدة عقود 

فقط فتخل�س التحقي������ق من بقايا اخلرافة 

ولكن������ه مل يتخل�������س متاماً من بقاي������ا و�سائل 

التعذي������ب واأ�سب������ح التحقي������ق اجلنائي فناً 

وعلماً ل غمو�س في������ه ول ما وراء الطبيعة 

)ميتافيزي������ك(، ي�ستن������د متام������اً اإىل اأحدث 

مب������ادئ العلم ويعتمد على و�سائل ال�ستدلل 

املنطق������ي وعلى ذكاء املحق������ق بحيث اأ�سبح 

اللج������وء اإىل و�سائل التعذي������ب اجل�سدي اأقل 

مما كانت ويتنا�س������ب عك�ساً مع ذكاء املحقق 

م������ن جهة وتطور و�سائ������ل التحقيق من جهة 

أنه كلما  اأخرى، وكنا نرى ونر�س������د الوقائع ا

كانت الو�سائل بدائية وكان املحقق غبياً كلما 

وجدنا التعذي������ب كان حا�رصاً وقد ا�ستلهمت 

ويل  هذه املفارق������ة من ملف������ات التحقيق الأ

الذي كان يج������ري يف بع�س خمافر ال�رصطة 

عرب عقود خل������ت ووظفتها يف بع�س حلقات 
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�سلوب الذكي   فاأ�سن������دت الأ
)4(

حك������م العدالة

الذي يعتمد احل������وار وال�ستدلل العلمي يف 

الو�سول اإىل احلقيق������ة اإىل �سخ�سية الرائد 

ه�سام.

أ�سل������وب العنف لنت������زاع العرتاف اإىل  وا

 واأحياناً كن������ت اأجد من 
)5(

امل�ساع������د جمي������ل

�سلوب������ان ليكم������ل  املنا�س������ب اأن يت�ساف������ر الأ

خر وفق معطيات الوقائع وذكاء  اأحدهما الآ

وثقافة املوقوف.

ما هو الدليل..؟

املع������روف اأن الدليل الذي ي�ستند اإليه يف 

أو  التحقيق اجلنائي اإما اأن يكون دلياًل مادياً ا

دلياًل قولياً، ول �سك يف اأن العلم احلديث قد 

دل������ة املادية خدمة كربى ي�سهد على  خدم الأ

ذلك تلك الو�سائل التي ت�ساهم بها الكيمياء 

والعل������وم الطبيعية والطب والت�رصيح وغريها 

من العلوم، وعلنا جن������د يف ق�سية )ال�سهيد 

حممد املبحوح( موؤخراً والذي اغتالته اأجهزة 

املو�ساد يف دبي خري دليل على توظيف هذه 

العلوم �سواء يف ارتكاب هذه اجلرمية املعقدة، 

)6(
اأو يف الو�سول اإىل معرفة هوية الفاعل.

اأما الدليل القويل كان ابتداًء ع�سياً على 

و�سائ������ل التحقي������ق العلم������ي اإىل اأن جاء علم 

النف�س التجريبي وهو قائم على ا�ستخال�س 

احلقائق بالطريق������ة التجريبية اأي بالقيا�س 

والتجريب.

بح������اث بعن�رص  وق������د اهتم������ت ه������ذه الأ

املعرفة من احلياة النف�سية فتناولت الذاكرة 

والنتب������اه والتخيل وتداع������ي املعاين وتقدير 

بحاث  الزمن وامل�ساف������ة، كما اهتمت هذه الأ

رادة واملحاكاة  حا�سي�س والإ بالنفع������الت والأ

بح������اث من  ول يخف������ى م������ا ملعظم ه������ذه الأ

�سلة وثيق������ة بنف�سية املته������م، وقد ا�ستمرت 

بحاث بالتط������ور اإىل اأن ا�ستقام علم  ه������ذه الأ

خا�س به������ا جاء حتت عن������وان )علم النف�س 

الق�سائي(.

وكان يف طليع������ة رواده الدكتور رم�سي�س 

�ست������اذ يف جامع������ة ع������ني �سم�������س  بهن������ام الأ

�سكندرية، ولكن بقي هذا العلم ي�سطدم  بالإ

مب�سكل������ة ع�سية ع������ن احلل وه������ي الكذب 

أ اإلي������ه املتهم، وقد ي������راوغ املتهم  ال������ذي يلجا

ب������ذكاء �سديد وعلى نح������و يحبط كل و�سائل 

التحقيق.

واأمام ع������دد من الق�ساي������ا الكربى التي 
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ا�ستطاع فيها اجلناة م������ن ت�سليل التحقيق، 

كان ل ب������ّد م������ن البحث عن و�سائ������ل مادية 

دل������ة القولي������ة، م������ن هذه  للو�س������ول اإىل الأ

الو�سائ������ل جهاز ك�سف الكذب وا�سمه العلمي 

)7(
البوليجراف.

ماهي حكاية جهاز ك�سف الكذب؟ 

أنه يقوم على حقيقة  حكاية هذا اجلهاز ا

ع�سوية فيزيولوجية وهي اأن اأجزاء اجل�سم 

املختلفة تخ�سع من حيث حركتها اإما للجهاز 

أو للجهاز الع�سبي الذاتي،  رادي ا الع�سبي الإ

رادي  فم������ا كان خا�سعاً للجه������از الع�سبي الإ

طراف  رادة يف حركته كالأ ي�ستطاع حتكيم الإ

عني واجلفون وال�سفاه وغريها مما تتبع  والأ

حركته رغب������ة ال�سخ�س واإرادت������ه، وما كان 

خا�سع������ا للجهاز الع�سب������ي الذاتي يكون يف 

رادة كع�سالت القلب  حركته م�ستقاًل عن الإ

والغدد وغري ذلك.

من ناحية اأخرى، اإن النفعالت النف�سية 

آثار ج�سمانية تختلف باختالفها،  املختلفة لها ا

ف������اإذا كان با�ستطاعة ال�سخ�������س اأن يتحكم 

رادية وي�ستطيع اأن  باأع�سائه ذات احلركة الإ

آثار النفعال، فلي�س با�ستطاعته  مينع عنه������ا ا

ع�ساء الذاتية احلركة من التاأثر  اأن مينع الأ

بهذا النفعال.

أم������ر له �سلة  ف������اإذا �ساألنا اجل������اين عن ا

باجلرمي������ة قد يخف������ي علمه به������ا ولكنه ل 

ي�ستطي������ع اإخفاء النفعال الذي يثريه ال�سوؤال 

ثار الظاهرة لالنفعال  مهما حاول اإخفاء الآ

كاخلوف وال�سحوب وازدياد دقات القلب اأو 

جفاف اللعاب.

م������ر اأن هذه الفك������رة قدمية  حقيق������ة الأ

رز لدى ال�سينيني  ويرجع اأ�سلها اإىل حفنة الأ

القدم������اء، اإذ يطالب املتهم اأن يلوك يف فمه 

رز ف������اإذا وجدوه������ا خمتلطة  حفن������ة م������ن الأ

باللعاب.. كان بريئاً واإذا وجدوها جافة كان 

مذنب������اً.. ومثل ذلك جترب������ة )الب�سعة( التي 

هايل  آثارها قائمة ل������دى بع�س الأ مازال������ت ا

يف جن������وب م�رص، وهي عبارة عن قطعة من 

املع������دن يحميه������ا )املب�ّسع( عل������ى النار حتى 

تتوه������ج ويطلب م������ن املتهم اأن مي������رر ل�سانه 

عليه������ا، اإن احرتق كان مذنب������اً واإن مل يحرتق 

دانة  كان بريئاً، وكان العتقاد يف الرباءة والإ

أ�سباب )ميتافيزيك( منها القول  مرتكز على ا

اإن اهلل يحم������ي الربيء من اح������رتاق الل�سان 
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مر اأن مرجعه وجود كرثة اللعاب  وحقيقة الأ

على الل�سان.

وعلى �سوء ه������ذه احلقائق، اأخذ العلماء 

يف مطلع الق������رن املا�س������ي اإىل �سنع اأجهزة 

آث������ار النفعالت حت������ى و�سلوا يف  لقيا�������س ا

النهاي������ة اإىل جهاز ك�سف الكذب الذي يقي�س 

يف وقت واحد تغريات التنف�س والدم واإفراز 

)8(.
العرق

وعملي������ة ال�ستج������واب تت������م يف اأن تلقى 

أثر  أ�سئلة عادية ملقارنة ا على املتهم جمموعة ا

جابات الربيئ������ة يف تنف�سه ونب�سه واإفراز  الإ

�سئلة احلرجة  جابات عل������ى الأ عرق������ه مع الإ

ويح�س������ل املحق������ق ال������ذي يكون خب������رياً يف 

ا�ستعمال اجلهاز على نتائج املقارنة.

�سئلة اأن تكون  طبعاً يراعى يف و�س������ع الأ

جابة عليه������ا يف �سيغة نعم اأو ل، اأي دون  الإ

اإجاب������ة مطولة، مث������اًل اإذا كان التهام �رصقة 

�سئلة التالية:  من������زل فاإنه يلقى على املتهم الأ

هل �رصق������ت �سيارة..؟ ه������ل خطفت حافظة 

نقود..؟ هل �رصقت منزلً؟ هل زورت وثيقة؟ 

)الفيزيولوجية(  التغ������ريات  ي�سجل  فاجلهاز 

عند �سماعه ال�سوؤال املثري لل�سبهة وهو )هل 

�رصق������ت منزلً؟( وهذا يتف������ق مع ما جاء يف 

امل������وروث من اأمثال الع������رب. »كاد املريب اأن 

يقول خذوين«.

وهو يج�سد حقيقة علمية ل مراء فيها، 

عنده������ا تتغري النفع������الت وي�سجلها اجلهاز 

مهما كان������ت طفيف������ة ومهما ح������اول املتهم 

اإخفاءها.

لكن وعلى الرغم م������ن دقة هذا اجلهاز 

أداء  وفوائ������ده العظيمة، يبقى ناق�س������ا عن ا

ن������ه ل ينفع اإذا  كمل، لأ دوره عل������ى الوجه الأ

كان املتهم خمدوعاً مبا يف�س به، فاإذا اأجاب 

أو ال�ساهد اإجابات خاطئة مع اعتقاده  املتهم ا

ب�سحته������ا فاجلهاز ل ي�سج������ل عليه الكذب 

مثلة كثرية. والأ

هنا نت�ساءل، هل يكذب جهاز ك�سف 

الكذب..؟

هذا اجلهاز ل يعم������ل وحده ول ي�ساوي 

أثبتت التجارب  �سيئ������اً دون اخلبري املمار�س وا

اأن هن������اك دائماً ن�سبة من اخلطاأ ترتاوح بني 

خم�سة باملئة اإىل خم�س وع�رصون باملئة.

ول ي�ستط������ع اخلب������ري اأن يب������ت فيما اإذا 

أم كاذب������اً وهذا ما جعل  كان املته������م �سادقاً ا
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ثبات وال�ستدلل  العلم������اء ي�ساوون يف قوة الإ

بني الكلب البولي�س������ي وجهاز ك�سف الكذب، 

فا�ستدلل الكل������ب البولي�سي بو�ساطة حا�سة 

ال�سم القوية اإذا مل تقرتن باأدلة وقرائن اأخرى 

فال قيمة لهذا الدليل اأمام الق�ساء.. وكذلك 

كان موق������ف الق�ساء من جهاز ك�سف الكذب 

واملحكمة لها ملء احلرية يف اأخذ اأو رف�س 

اأي م������ن هاتني الو�سيلت������ني، لهذا فقد عكف 

أملانيا عل������ى اإيجاد بدائل جلهاز  العلم������اء يف ا

أك������رث �سدقاً واأكرث دقة  ك�س������ف الكذب تكون ا

ول يرقى اإليها ال�سك، فقد جلاأوا اإىل تركيب 

)العقاقري الدوائية( التي من �ساأنها اأن تلغي 

كل احلواف������ز الراف�س������ة لالع������رتاف وقول 

أو ال�ساهد اأو  احلقيقة، بحيث ي�سبح املتهم ا

امل�ستجوب بال اإرادة راف�سة وتلغي من جملته 

جوبة. الع�سبية القدرة على انتقاء الأ

و�ساأع������ود اإىل بح������ث مو�س������وع العقاقري 

الطبي������ة يف عدد ق������ادم ب������اإذن اهلل وما اآلت 

اإلي������ه وكي������ف مّت ا�ستخدامه������ا، وم������ا ه������ي 

نظمة  حم������اذر ا�ستخدامها..؟ ومن ه������ي الأ

الت������ي ا�ستخدمتها وطبقته������ا على املوقوفني 

واملعتقل������ني..؟ ول �سيما يف �سجون الحتالل 

ال�سهيوين واإىل يومنا احلا�رص.

بق������ي �س������وؤال اأخري..؟ هل يح������ق للمتهم 

اأن يرف�������س اختباره بجه������از ك�سف الكذب؟ 

أنه ل يحق له قيا�ساً على عملية  البع�س يرى ا

أو امل�ستبه  )الت�سخي�س( وهي اأن يقف املتهم ا

�سخا�������س يف رتل  ب������ه بني عدد كب������ري من الأ

)9(
واحد، ثم ي�سار اإىل ال�ستدلل عليه.

خباز مالطة.. وكارل نت�سي�سمان

يف تاري������خ الق�س������اء املق������ارن الكثري من 

الق�ساي������ا املوؤمل������ة وقد تك������ون حكاية )خباز 

مالطة( الذي خ�سع جله������از ك�سف الكذب، 

ملخ�سها اأن خبازاً ُمثل اأمام املحكمة بتهمة 

القتل وقد انتزعت ال�رصطة اعرتافه ال�رصيح 

بارتكاب������ه اجلرمية، والكل �س������دق اعرتافه 

م������ا عدا رئي�������س املحكمة ال������ذي حكم عليه 

عدام، ل�سبب ب�سي������ط اأن رئي�س املحكمة  بالإ

�ساهد القات������ل يف �سدفة نادرة باأم عينه من 

نافذة منزله �ساعة ارتكاب اجلرمية، ومل يكن 

هذا اخلباز ولكن ل ي�ستطيع قانوناً اأن يحكم 

بالرباءة ا�ستناداً اإىل علمه ال�سخ�سي، وذهبت 

)10(
احلكاية مثاًل.

وكذلك ق�سي������ة »كارل ت�سي�سمان« والذي 
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خ�س������ع جلهاز ك�سف الكذب املعروفة والذي 

عدام  مريك������ي بالإ حكم علي������ه الق�س������اء الأ

أنه مل يرتكبه������ا، وبقي طوال  بجرمية ثب������ت ا

اثني ع�������رص عاماً يخو�س مع������ارك ق�سائية 

�ساري������ة واقتي������د اأكرث من ثالث م������رات اإىل 

الكر�سي الكهربائي ث������م يوؤجل التنفيذ، ويف 

أ�سهر ظهر  املرة الرابعة وبعد التنفيذ بثالثة ا

القاتل احلقيقي، كانت ماأ�ساة ولطخة ب�سعة 

يف جبني الق�ساء.

ويف ه������ذا ال�سي������اق والبحث ع������ن تطور 

و�سائ������ل التحقيق وختاما له������ذه العجالة ل 

مندوح������ة م������ن ذكر ما نقل������ه اإلين������ا التاريخ 

العرب������ي عن عمر ب������ن اخلطاب حني دخلت 

أة ت�رصخ وت�ستغيث وتدعي اأن �ساباً  عليه امرا

ن�سار قد اغت�سبها، واحلقيقة اأن هذه  من الأ

أة تهيم حباً بهذا ال�ساب وقد راودته عن  املرا

نف�س������ه مراراً فاأبى وتعفف، فما كان منها اإل 

اللجوء اإىل احليلة..

أة ببي�سة واألقت  فق������د اأخذت هذه امل������را

بظفريه������ا و�سبت البيا�س عل������ى ثوبها وبني 

فخذيها » ف�ساأل عمر الن�ساء فقلن اأن ببدنها 

أث������ر )املني( فهّم عمر بعقوبة ال�ساب  وثوبها ا

أ ي�ستغيث ويقول: الذي بدا

أم������ري املوؤمن������ني تثبت م������ن اأمري فو  يا ا

أتي������ت فاح�سة وما هممت بها، فلقد  اهلل ما ا

راودتني عن نف�س������ي فا�ستع�سمت، فما كان 

م������ن عم������ر اإل اأن كلف علياً ب������ن اأبي طالب 

أة ودعا مباء  بالتحقيق، فنظر عل������ي اإىل املرا

ح������ار �سديد الغليان و�سبه على ثوبها فجمد 

البيا�������س ثم اأخذه فا�ستم������ه وذاقه.. فاأدرك 

أة وزجرها. احلقيقة فطرد املرا

ه������ذه الواقعة واأمثاله������ا توؤكد اأن العرب 

اأول اأمة يف التاري������خ اأدخلت البحث العلمي 

والتحقيق الع������ادل النزيه على اأ�سول ك�سف 

اجلرمي������ة، وتوؤكد ه������ذه الواقع������ة اأن تطور 

و�سائ������ل التحقيق تتما�سى ط������رداً مع تطور 

ن�ساين، فاإذا اأخذنا بعني القيا�س  التفك������ري الإ

زمن ه������ذه الواقعة عن علي ب������ن اأبي طالب 

وجدناها ت�سبق بكثري زمن )داميان( و)خباز 

مالطة( و)كارل ت�سي�سم������ان( فال�سوؤال الذي 

أ�سلوب امل�ساعد جميل  أين يقف ا يطرح نف�سه ا

يف م�سار هذا التاريخ..؟
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يجاد  م������ن �ملتفق عليه �أن »�لف������ن لي�س بدياًل للحياة، و�إمنا ه������و و�سيلة لإ

ن�سان  ن�سان و�لعامل �لذي يعي�س فيه. ومبا �أن هذ� �لتو�زن بني �لإ �لتو�زن بني �لإ

أ�سكال �ملجتمعات- فاإن �لفن �سيظل له دوره  وعامل������ه م�ستبعد -حتى يف �أرقى �

. وهذه �ل�رضورة 
)1(

�ملهم بو�سف������ه �رضورة يف �مل�ستقبل، كما كان يف �ملا�س������ي«

أ�سلوبي  ت�ستم������د وجودها من كون �لفن »ذكرى م�سمنة« د�خل �سياق تعبريي و�

خا�س، فالفنان لن يحول �أفكاره �إىل فن �إل �إذ� �متلك جتربته وحتكم فيها ثم 

باحثة واأديبة �سورية.

العمل الفني: الفنان �سادي العي�سمي.

❁

ò

احلكاية ال�شعبية 

بداع املعريف واأثرها يف الإ

❁
رحاب حممد
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حوله������ا �إىل »وعي«، ثم حول هذ� �لوعي �إىل 

ن�س������ق من �مل�ساعر د�خ������ل �ل�سياق �لتعبريي، 

فيجعلن������ا ن�سعر بالتجربة، وم������ن ثم نتفاعل 

معه������ا تفاعاًل نف�سياً ال معرفي������اً خال�ساً، �إذ 

�إن �لتفاع������ل �ملعريف ال ي�سل������ح للفنون، كما 

ي�سلح  

للعل������وم. �أما �لذكرى فهي ل�سيقة �لوعي 

ن�س������اين، وه������ي �ل�سلوى �لت������ي يت�سلى بها  �الإ

أ�س������كال هذه �ل�سلوى  ن�سان. وقد تنوعت � �الإ

ن�سانية وتنوعها  وتطورت بتطور �حلاجات �الإ

ن�ساني������ة و�نتقالها من  و�ت�س������اع �ملع������ارف �الإ

ولية على طور �ملالحظات  طور �ملدركات �الأ

�ملركبة، فظه������رت �للوح������ات �ملنقو�سة على 

جدر�ن �لكهوف، ثم �ل�سعر و�حلكايات.. وقد 

�هتم �لعرب باحلكايات كاهتمامهم بال�سعر 

:
)2(

�سو�ء ب�سو�ء. يقول �ل�ساعر كثري عّزة

فلما ق�ضينا من منى كل حاجة

ما�ضح ه��و  م��ن  رك���ان  ب���الأ وم�ضح 

و�ضدت على حدب املهاري رحالنا

رائح الذي هو  الغادي  ومل ينظر 

بيننا حاديث  الأ باأطراف  اأخذنا 

و���ض��ال��ت ب��اأع��ن��اق امل��ط��ّي اأب��اط��ح

حاديث عند �لعرب  فما كانت �أطر�ف �الأ

�س������وى حكاياتهم عن مفاخره������م ومناقبهم 

أيامه������م ومفا�سالته������م ب������ن �لقبائل، تلك  و�

املفا�س������الت التي كانت تق������وم على ق�س�س 

ق������دام، ممزوجة ب�سرية القوم  ال�سجاعة والإ

أيام العرب ووقعاتهم  باء والغابرين، وما ا والآ

وحروبهم اإل »حكايات �سعبية« يتناقلها اأهل 

املفاخ������ر منهم مبا يدع������م مفاخرهم فيها، 

أه������ل املخاذل مبا يوط������ن للنوال  ويتناوله������ا ا

من اأعدائهم ويخف������ف حدة خزيهم بها، اإىل 

اأن ا�ستق������رت -يف ع�������رص التدوي������ن )الثالث 

يام واحلروب دون  الهجري( - �سورة تلك الأ

قطع كامل بوقوعها على نحو ما دونت به.

فال�س������ورة الت������ي مت تدوينه������ا واإيداعها 

يف بط������ون كتب التاري������خ واملعارف مل تكن اإل 

ال�سورة الت������ي ثقفتها الذهني������ة العربية يف 

الظروف ال�سيا�سي������ة املحيطة، وهي ظروف 

ذات عالق������ة مبا�������رصة بالق������وة الجتماعية 

أو بال�سعف  للقبائل �ساحبة النت�س������ارات، ا

وال�سع������ة التي نالت من القبائل التي حاقت 

بها الهزائ������م، فالتي قويت م������ن بعد �سعف 

ا�ستطاعت اأن تتدخل يف اجتاه ال�رصد ب�سكل 

وا�سح وجلي، يف �سبيل تخفيف حدة الهزائم 

�سباب واملالفيق  الت������ي حاقت بهم وابتداع الأ

مر فقد ن�ساأت  أياً كان الأ �ساغة، وا للتربير والإ

أيديهم )احلكاية ال�سعبية( على نحو كما  بني ا

�سبق يل احلد�س بو�سف وقوعه، تلك احلكاية 
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أو قبيلة ذات �سطوة  التي تر�سخ لبط������ل فرد ا

اأو حي له �سلطة و�س������اأن. فالذاكرة ال�سعبية 

-على هذا النحو- تعيد لالمتداد التاريخي 

لهذه القبائ������ل، يف اأزمنتهم اجلديدة، قيمته 

املثالية »م������ن حيث هم مقت������دون بالنموذج 

)3(
فعال اأ�سالفهم«. �سلي لأ الأ

وبه������ذا ا�ستطاعت الذهني������ة العربية يف 

أيديولوجيتها«  ذلك الوق������ت اأن تكون له������ا »ا

أو ع������ادة اجتماعية  أي������ة طبقة ا اخلا�س������ة، وا

أيديولوجيته������ا« اخلا�سة  »ا ت�س������كل  عندم������ا 

أيديولوجية«  اإمن������ا ت�سهم اأي�ساً يف ت�سكي������ل »ا

ن�سانية، وكذل������ك الفن، فاإنه مهما  عام������ة لالإ

يكن وليد ع�رصه، فه������و ي�سم ق�سمات ثابتة 

ن�سانية العام������ة التي ت�سيغ  م������ن املالم������ح الإ

قبول������ه لدى الع�سور التالية، وكلما كان الفن 

اأ�سياًل ات�سع������ت م�ساحة تلك الق�سمات. فما 

�سافة تف�سيل �سغري  ن�سانية اإل »نت������اج لإ الإ

أكاد  ، ب������ل اإنني ا
)4(

اإىل تف�سيل �سغ������ري اآخر«

دب ال�سعبي« هي اأكرث  أزع������م اأن اإن�سانية »الأ ا

داب الر�سمية التي  ر�سوخ������اً من اإن�ساني������ة الآ

تتو�سل باللغات الر�سمية للتعبري عن مكنونها 

دب ال�سعبي �سدر حكم الذوق  ن�ساين، فالأ الإ

عليه اإذ اأودعت������ه الذهنية الثقافية للمجتمع 

مة زمناً  يف خاطره������ا ليعي�س يف وج������دان الأ

دب الر�سمي  طوياًل ويتجدد كل حني، بينما الأ

ملا يزل اإذ ذاك مطروحاً بني ناظري املتلقني. 

اإن قبل..، واإل فم�س������ريه ال�سياع والنطواء 

يف ظلمات الن�سيان، وحتى املقبول منه : لن 

يكت������ب له البقاء اإل اإذا كان على درجة كبرية 

من ال�س������دق الفني والر�سوخ الوجداين، وما 

بداع ال�سعبي( اإبداع جماعي،  ن )الإ ذلك اإل لأ

حتى واإن كان من�سوباً ملوؤلف معني، اإل اأن يد 

أ�سبغ������ت عليه من طابعها  الفط������رة ال�سعبية ا

وو�سدت������ه متكاأ ل يبلغه م������ن املجتمع اإل من 

اأخل�س له وامت������زج به دون ذاتية، فذابا معاً 

يف خليط هو من الواقع واإليه وبه ومعه..

�سكال  اأ�س������ف اإىل ذل������ك كون معظ������م الأ

التعبريي������ة ال�سعبية ذات �س������كل ثقايف، فهي 

ت�سرتفد مدداً تعبريياً من هنا.. ومن هناك، 

مهما بعدت ال�سقة بني النبعني. وقد تتعدى 

خرى،  الثقاف������ة الواحدة فتتاأثر بالثقافات الأ

كما تاأثر ابن املقفع بالثقافة الهندية يف كتابه 

�سارة اإىل  )كليلة ودمن������ة(، ورمبا تتي�رص يل الإ

ن�سب������ة )كليلة ودمن������ة( اإىل موؤلفها »عبد اهلل 

بن املقفع« يف فرتات تالية من هذا املو�سوع 

اإن �س������اء اهلل، وكما تاأثرت حكايات اجلاحظ 

أو كما تاأثر موؤلفو )األف  بالثقاف������ة اليونانية، ا

ليلة وليلة( بالثقافتني الفار�سية والهندية.



بداع املعريف احلكاية ال�شعبية واأثرها يف الإ

العـــــــــــــــــــدد  562    متـــــــــــــــــوز  3242010

والباح������ث يف حقب������ة الدول������ة العبا�سية 

وىل، دولة اخللفاء العظام )132– 334ه�(  الأ

�سيجد �سوقاً قائماً للثقافات املنوعة، وفنونها 

فكار ما  آدابها، ومرتع������اً ل�سوام الأ وتراثه������ا وا

ب������ني الثقافة ال�سينية والهندي������ة والفار�سية 

واليوناني������ة والروماني������ة، واإن ظ������ل التاريخ 

أتاح الفر�سة  ي�سري اإىل اأن الع�������رص العبا�سي ا

لثقافتني فقط لالختالط بالثقافة العربية، 

اختالط �سعف بقوة وحمكوم بحاكمه، وهما 

: الثقاف������ة اليوناني������ة، والثقاف������ة الفار�سية 

»اللتان اختلطتا بالثقافة العربية يف نهايات 

موية«)41-132ه�(. الدولة الأ

دب  أم������ا فيم������ا يتعل������ق باإن�ساني������ة )الأ وا

ال�سعب������ي( فاإنه قد �سبق يف ذل������ك امل�سمار 

الثقاف������ات الر�سمي������ة نف�سها تل������ك الثقافة 

الناطق������ة بل�سان �سيا�سة الدولة، وما ذلك اإل 

نه ل ينتظر ن�رصاً �سيا�سياً ول اأمراً قانونياً  لأ

أو الرتك،  خذ ا يت�سم������ن يف معناه حتمي������ة الأ

واإمنا يتخذ طريق������ه �رصياً بني الثقافات عن 

أو  أث������ري والتاأثر والهج������رة املادية ا طري������ق التا

ثرة عيون  يديولوجي������ة، فمهما اأعم������ت الأ الأ

وروبيني للدرجة التي ا�ستطاعوا  املوؤرخني الأ

معه������ا ن�سبة الكثري من املع������ارف واملبتكرات 

أنه������م يقفون  العربي������ة اإليه������م مبا�������رصة، اإل ا

آثار  عاجزين عن اإيجاد و�سيلة للتخل�س من ا

�سالفهم  الت�سكيل الوج������داين العربي لهم ولأ

م������ن قبل، فه������م مل ول������ن ينك������روا دور )األف 
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أو )كليل������ة ودمنة(، اأو )حي بن  ليل������ة وليلة(، ا

وروبية، واأثرها يف  يقظ������ان(، يف الثقاف������ة الأ

وروبي العام، بل اإنها واإن تزينت  الوجدان الأ

ب������رداء »الديكامريون« لبوكا�سيو، اأو حكايات 

أ�سفرت وا�سحة دون قناع  أنها ا لفونتني، اإل ا

يطالية  يف الثقافة الرو�سي������ة والفرن�سية والإ

يف : »لي������ايل ال�رصق«، و»�س������رية ذات الهمة« 

و»حي بن يقظ������ان«.. وغريها، مما ر�سخ يف 

وروبيني وت������رك ب�سماته وا�سحة  وجدان الأ

عليهم، وعلى وجدانهم.

الهوام�ش
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يف مكتبت������ي كتاب ح�صلت عليه قبل �صنوات من اإحدى مكتبات الر�صيف، 

وهو مثل كثري من املطبوعات العربية جمهول تاريخ ن�رشه، وعلى الرغم من اأن 

أ�صاطني الفكر العربي املعدودين د.زكي جنيب حممود.وال�صك  موؤلفه هو بني ا

أنه طبع  قبل عام 1952،  اأن ذكر ا�صم املطبعة التي ن�صدت حروفه فيها يوؤكد ا

نها  يف مطبع������ة جريدة »امل�رشي« القاهرية التي توقفت بعد ال�صنة املذكورة الأ

كانت ل�صان حزب الوفد الذي حظر يف ذلك العهد. 

اأديب وقا�س �سوري.

العمل الفني: الفنان  علي الكفري.
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عنوان الكتاب »اأر�ض الأحالم«

مفكرون ت�صوروا اأر�ض الأحالم 

يجاز   وفيه عر�������ض مب�صط وموج������ز الإ

أولئ������ك املفكرين الباحثني  راء ا غري املّخل، لآ

عن الع������دل وال�صع������ادة وامل�ص������اواة، والذين 

ر�ض« يف كتب  قدموا ت�صوراتهم عن تلك »الأ

أوتوبيا«  ن�رشوها، بدءاً بتوما�ض مور وكتاب »ا

يف الق������رن ال�صاد�ض ع�رش، ومروراً ب�صموئيل 

بتل������ر، ووليم مور�ض يف الق������رن الثامن ع�رش 

وانتهاء ب� ه�.ج. ويلز يف القرن التايل التا�صع 

ع�رش. ول�صت اأدري كيف غاب عنه ا�صم توما�ض 

وكتابه  يط������ايل:1639-1568  الإ كامباني������ال 

»مدينة ال�صم�ض«.

اأوتوبيا يف املعاجم

على كل حال ف������اإن نقطة النطالق هي 

عند توما�ض.م������ور النكليزي  1535-1478 

 AUTOPIA   أوتوبي������ا وكتاب������ه الرائ������د ا
ولباأ�ض على هام�ض هذه  الكلمة بالعودة اإىل 

بع�������ض املعاجم. يعّرفه������ا قامو�ض اأوك�صفورد 

كالتايل: ا�صم جزيرة متخيلة و�صفت يف كتاب 

أوتوبيا  ن�������رشه �صري توما�ض مور عام 1516،  ا

ح������ول نظام �صيا�صي اجتماع������ي تخيله لهذه 

أو  أوتوبيا  هي اأي نظام �صيا�صي ا اجلزي������رة. وا

اجتماع������ي موجود يف املخيل������ة، لكن ت�صعب 

أي�ساً اأي كتاب  معرفته يف بلد حقيقي، وهي ا

أو اجتماعياً متخيَّاًل.  ي�سف نظاماً �سيا�سياً ا

أ: مكان  ويف القامو�س الفرن�سي »لرو�س« نقرا

نكليزي توما�س مور.  خمرتع من قبل الكاتب الإ

مذهب اأو خطة حول عالقات م�ستحيلة.اأما 

منري بعلبكي يف معجمه ال�سايف »املورد« وهو 

اإنكليزي – عربي فاإنه يقول: الطوبى. مكان 

خي������ايل ق�سي جداً. املدين������ة الفا�سلة. دنيا 

مثالي������ة خا�سة من حيث قوانينها وحكومتها 

واأحوالها الجتماعية. و.. خطة غري عملية 

�سالح الجتماعي.  لالإ

من �سرية توما�ض مور

�سهر −بعد  ول والأ أم������ا توما�س م������ور الأ ا

اأفالط������ون والفاراب������ي بالطب������ع− فقد كان 

وال������ده قا�سي������اً، اأمت حت�سيل������ه اجلامعي يف 

اأوك�سف������ورد، فا�ستغل حمامي������اً فمحا�رصاً يف 

القانون. ومل������ا بلغ ال�ساد�س������ة والع�رصين من 

عمره انتخب ع�سواً يف الربملان الذي عقده 

هرني ال�ساب������ع �سنة 1504، واإذ اعرت�س مور 

عل������ى بع�س ت�رصفاته نقم علي������ه هذا امللك 

فا�سطر للهرب حتى وف������اة هرني هذا عام 

1509. وعندم������ا توىل امللك ه������رني الثامن 

اأخ������ذ جنم مور بال�سعود فع������ني نائباً لعمدة 

قرب اإىل قلب  لندن، وظل يرتفع حتى بات الأ
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أر�سله �سفرياً اإىل  امللك وكبري اأمنائه، حتى اإنه ا

هولندة و�سواها. وعندما اأ�سدر هرني قانوناً 

لوراثة العر�س، وطلب اإىل كبار رجال الدولة 

اأن يق�سم������وا ميني الولء، رف�س توما�س مور 

ألقى به يف برج  ذلك، فغ�س������ب عليه امللك، وا

لن������دن، حيث حوكم واأدين واأزهقت روحه يف 

6 متوز /يوليو 1535.

اأوتوبيا : اجلزيرة.. والعمل فيها

ل�س������ت اأج������د اأف�سل من الكلم������ات التي 

أوتوبيا« بها،  قدم د.زكي جني������ب حمم������ود »ا

فهو يق������ول: اإن توما�س مور »1535−1478« 

أر�سل������ه ملك بريطانيا هرني  أنه حني ا تخيل ا

الثامن �سفرياً اإىل هولندة، يف بع�س ال�سوؤون 

ال�سيا�سية بني الدولت������ني، قابل هناك رجاًل 

أنه  ا�سم������ه »رفائي������ل هتلوداي«، ع������رف منه ا

�ساف������ر يف رحلة طويل������ة اإىل جزيرة جمهولة 

أوتوبيا«، فاأعجب مبا فيها من  يطلق عليها »ا

نظ������م اجتماعية وخلقي������ة و�سيا�سية. ويريد 

أوتوبيا   توما�س مور اأن يذيع يف النا�س ق�سة ا

هذه »لعلها تهديهم يف اإ�سالح بالدهم«. 

�سخور.. ت�سحق اأقوى اأ�سطول

ونقاًل عن »هتلوداي«: هذا ي�سف توما�س.

أوتوبيا  باأنها جزي������رة يبلغ عر�سها يف  م������ور ا

و�سطها، وهو اأعر�������س اأجزائها، مئتي ميل، 

وهي تاأخ������ذ �سكل هالل، وينه�������س و�سطها 

أقي������م عليها ب������رج ح�سني،  �سخ������رة عالية ا

حتر�س������ه حامي������ة م������ن الرجال، وق������د نتاأت 

�سخور حت������ت �سطح البحر ق������رب ال�ساطئ 

بحيث ي�ستحيل على القادم الغريب اأن ي�سلك 

ب�سفينة �سبياًل �سوي������اً اإل اأن يهديه دليل من 

اأهل اجلزيرة اإىل املين������اء الذي يق�سد اإليه.

وه������ذه ال�سخ������ور الناتئة كفيل������ة وحدها اأن 

�سط������ول املهاجم كائناً ماكان. هذا  ت�سحق الأ

يف البحر – اأما يف الرب فقد �ٌسيِّد حاجز منيع 

عل������ى حافة اجلزيرة، اأقامت بع�سه الطبيعة 

ن�سان، فيكفي عدد قليل من اجلند  ومتمه الإ

عداء. حلماية اجلزيرة كلها من الأ

 �� مدينة.. بل�سان واحد

أربع وخم�سون مدينة  أوتوبيا ا  ويف جزيرة ا

هلون  تتكلم كله������ا بل�سان واحد، ويلب�������س الأ

جميعاً ط������رازاً واح������داً من اللبا�������س، ولهم 

جميعاً ٌخلق واحد، وت�سود املدائن كلها نظم 

واحدة وقوان������ني بعينها. وعلى كل مدينة اأن 

أبنائها �سيوخاً ثالثة يجتمعون معاً  تختار من ا

للت�ساور يف �سوؤون الدولة.واملدينة تنق�سم اإىل 

اأ�رص، ينبغي األ تقل الواحدة منها عن اأربعني 

�سخ�س������اً يخ�سعون جميع������اً للرجل وزوجته 

اللذي������ن لب������د اأن يكون������ا عاقل������ني حكيمني 
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تقدمت بهما ال�سن.وعلى كل ثالثني 

أ�������رصة يقوم رئي�������س اأو حاكم. وعلى  ا

أ�������رصة اأن تر�سل كل عام ع�رصين  كل ا

أبنائه������ا اإىل مزارع الريف حيث  من ا

ر�س. يق�سون احلول يف فالحة الأ

لكل مواطن مهنة.. ثانية

أوتوبي������ا، فعلى  أم������ا العم������ل يف ا ا

كل ف������رد اأن يتعل������م مهن������ة يختارها 

فوق الزراع������ة، على اأن تقوم الن�ساء 

عامة بال�سناع������ات الي�سرية كالغزل 

والن�سي������ج، واأن يقوم الرجال بال�ساق 

عم������ال كالبن������اء وم������ا اإليه. م������ن الأ

�رص  والع������رف ال�سائد يف معظ������م الأ

أبيه، واإذا  اأن ياأخذ الطف������ل �سناعة ا

فراد  كان واج������ب الدول������ة تكليف الأ

باأعمال يوؤدونه������ا، فيجب األ ت�سمح 

باإجب������ار الفرد على العمل م������ن ال�سباح اإىل 

امل�ساء، كاأنه حيوان اأعجم.

�ساعات العمل اليومية

وينبغ������ي األ يزيد العمل كل يوم عن �ست 

�ساع������ات، ثالث منها قبل الظه������ر، ثم يوؤذن 

للعمال ب�ساعتني للغداء والراحة، ثم ينجزون 

بقي������ة عملهم يف ال�ساع������ات الثالث الباقية، 

يتناول������ون بعدها ع�ساءهم.حت������ى اإذا حانت 

ال�ساعة الثامنة  من امل�ساء، ان�رصف اجلميع 

اإىل املخ������ادع حيث ينامون ثم������اين �ساعات.

ويوؤكد »هتلوداي« وه������و يحدث توما�س مور 

−ه������ذا احلديث املتخي������ل− اأن �ست �ساعات 
عم������ل، تكفي ك������ي ينتج العامل������ون حم�سولً 

كافياً.

اال�سرتاكية.. يف اأوتوبيا 

بعد اأن اأكد توما�س مور اأن �ست �ساعات 

عمل حقيق������ي تكفي ل�سد حاج������ات النا�س، 

هاهو ذا يت�س������اءل: كم من هذه الفئة القليلة 
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العاملة يف بالدنا يعم������ل عماًل مفيداً؟ اإنهم 

نه حيث ي�سود املال ت�سيع  اأقل م������ن القليل، لأ

اأعمال ل خري فيه������ا، لت�سبع امللذات الدنيئة 

أم������ا اإذا عمل  غنياء. ا
الت������ي ي�سعى اإليه������ا الأ

لفيتهم ينتجون  كل فرد عماًل مفي������داً، اإذاً لأ

يف زمن ق�س������ري مايزيد عن حاجة املجتمع. 

أوتوبيا  يوفرون  وف�س������اًل عن ذلك كله فاأهل ا

أنف�سهم كثرياً من العمل بف�سل امل�ساواة  على ا

التي يفر�سونها بني النا�س. هاهنا ن�سل اإىل 

ال�سرتاكية التي يروج لها توما�س.مور، على 

ل�سان »هتلوداي« الرجل املثقف الذي تّعرف 

أوتوبيا. وهو يق������ول: »خذها كلمة  علي������ه يف ا

يا�سيدي مور: مادامت امللكية الفردية قائمة 

ف������ال رجاء يف اإ�س������الح، اإل اإذا كان راأيك اأن 

�سياء  الع������دل ي�ستقيم ميزان������ه اإذا و�سعت الأ

أو اإذا ق�سمت الرثوة بني  �������رصار، ا يف اأيدي الأ

نفر قليل من النا�س، وعا�س الباقون يف فاقة 

و�سقاء.

كل اإن�سان م�سدود احلاجات

أوتوبيا،  ومي�سي هتلوداي قائاًل: اإن اأهل ا

أ ال�سرتاكية، ول������ذا ترى كل  ياأخذون مبب������دا

اإن�سان هنا م�سدود احلاجات، بل تغمره وفرة 

أوافق اأفالطون يف ما ذهب  نتاج. فاأنا ا من الإ

اإلي������ه من ا�سرتاكية، ول�ست اأعجب حني اأعلم 

برف�س������ه اأن ت�سنَّ ال�رصائ������ع لقوم لي�ستمعون 

اإىل ن�سح������ه يف ق�سمة ال������رثوة بالت�ساوي بني 

اجلميع، فقد اأدرك ذلك الفيل�سوف العظيم 

اأن ل�سبي������ل اإىل �سعادة املجتمع، اإل اأن ت�سود 

ف������راد يف كل �سيء.وهذه  امل�س������اواة ب������ني الأ

امل�ساواة املطلق������ة م�ستحيلة مابقيت  امللكية 

اخلا�س������ة قائمة. فاإذا طف������ق كل فرد ي�سعى 

جه������ده يف حت�سي������ل ماميك������ن حت�سيله من 

الرثوة، كان������ت النتيجة املحتوم������ة لذلك اأن 

تنح�������رص الرثوة يف اأيدي طائف������ة قليلة، واأن 

يظل الباقون، وهم الك������رثة الغالبة، يف فقر 

وحاجة.

حتطيم امللكية اخلا�سة

وي�ستدرك »هتل������وداي« قائاًل:مع اأن هذه 

الك������رثة يف معظم احل������الت اأح������ق بالتمتع 

ن هوؤلء كثرياً  غني������اء، لأ أولئك الأ باملال من ا

ماي�ست������ويل عليهم اجل�سع يف جمع املال دون 

أم������ا الفقراء  اأن ي������وؤدوا عم������اًل يفيد اأمتهم، ا

الذي������ن يعي�سون عي�س������ة  الب�ساطة، ويفيدون 

عمال اأكرث  اأمتهم مبا يوؤدون������ه كل يوم من الأ

أنف�سه������م، فيقيني الذي ل�سك  مما يفيدون ا

أننا لن نبلغ الكمال يف توزيع الرثوة  في������ه هو ا

اإل اإذا حطمنا قوائم امللكية اخلا�سة ل�سالح 

الفقراء.
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منزل واحد وثوب واحد

أوتوبيا   وبني عنا�رص امل�ساواة بني النا�س يف ا

أو اأكرث وبذلك يدخر  حد منزلن ا األ يكون لأ

البناوؤون كثرياً من جهدهم ال�سائع، وليجوز 

للرجل هناك اأن ي�ستهلك اأكرث من ثوب واحد 

كل عام������ني. فاأين هذا مم������ا تراه حولك من 

غني������اء الذين ليكفي  ت�رصف������ات املرتفني الأ

الواح������د منهم ع�رص حل������ل يف العام الواحد. 

أوتوبيا  حني ي�سمعون  »ول�سد مايده�س �سكان ا

خرى يقي�سون منزلة الرجل  اأن اأهل البالد الأ

مبقيا�س ن�سج ردائه، ف������اإن كان دقيق الغزل 

كان الرج������ل �رصيفاً نبي������اًل، واإن كان غليظه 

كان من ال�سوق������ة والعامة.وهم يت�ساءلون يف 

عج������ب: اأما يدري ه������وؤلء اأن ال�سوف الذي 

�سنعت منه املالب�������س −رق غزلها اأوغلظ− 

كان يغطي جلد خروف بعينه، واأن اخلراف 

يف منزلة �س������واء، فال امتي������از ل�سوف على 

�سوف. 

اأهل اأوتوبيا  يحتقرون الذهب

ل�س������ك يف اأن توما�������س م������ور وهو ي�سع 

وتوبيا، كان على اطالع  �سا�سية لأ اخلطوط الأ

أكي������د على التاري������خ القت�س������ادي واملراحل  ا

الطويلة ال�ساقة التي مر بها التبادل التجاري 

– م������ن ذلك مث������اًل: امللح كمع������ادل اأعظم يف 

تبادل ال�سلع – حتى و�سل اإىل اعتبار الذهب 

والف�سة معادلً اأعظم، ب�سيطاً وغالياً، ويوفر 

�سعوب������ات كثرية ج�سيم������ة يف نقل املعادلت 

خرى، من مكان اإىل اآخر قد يكون  املادية الأ

بعي������داً – ومازال هذا ال�سكل من »القت�ساد 

املنزيل« متبع������اً يف بع�س البل������دان البدائية 

ن –مع ذلك، فاإنه انطالقاً  والفقرية حتى الآ

من نزعته ال�سرتاكية – وقبل مارك�س وانغلز 

بثالثة ق������رون تقريباً −يف الق������رن ال�ساد�س 

أراد اأن يلغي قيمة الذهب التبادلية،  ع�رص− ا

أن������ه واحد. م������ن املعادن  فنظ������ر اإلي������ه على ا

املختلفة جمرد معدن كاحلديد والنحا�س.

 الذهب ي�ساوي قيمته ال�سناعية

أوتوبيا  ليحبون الذهب ولي�سعون  واأهل ا

اإليه، وه������م يقّومونه بقيمت������ه يف ال�سناعة، 

فال يجدونه م�ساوي������اً لقيمة احلديد وهم » 

أم روؤوم ب�سطت كفها يف  يرون اأن الطبيع������ة ا

مايفي������د فزودتنا مبا لينف������د من هواء وماء 

أر�������س، وقب�ست كفه������ا يف التواف������ه التي  وا

ر�س كما فعلت  لتنفع ود�ستها يف باط������ن الأ

أوتوبيا  �سنعوا من  بالذهب والف�سة«. واأهل ا

الذهب قيود املجرمني واأغالل امل�ساجني. » 

أنزلوا من قدر الذهب والف�سة حتى  وبه������ذا ا

اأ�سبح عالم������ة التحقري ومو�س������ع ال�سخرية 

والزدراء«. 
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�سعادة �سغرى واأخرى كربى

أوتوبيا راأي جمي������ل يف ال�سعادة  ه������ل ا ولأ

»فالراأي عندهم اأن ين�سد كل اإن�سان �سعادته 

على �������رصط األ تغرينا �سعادة �سغرى فنفقد 

ب�سببها �سعادة اأكرب منه������ا. وهم يجدون من 

عالمات اجلن������ون اأن يجد اإن�س������ان �سعادته 

يف اإذلل غ������ريه، كاأن يطالب������ه بالرك������وع بني 

أو.. بلب�س رداء اأو خلع  أو بالنحن������اء، ا يدي������ه ا

رداء« وحول كن������ز املال يت�ساءل توما�س.مور: 

»اأي ف������رق بني مال خم������زون ومال معدوم؟!« 

وال�سعادة عندهم ق�سمان: روحية يلتم�سونها 

يف البح������ث عن احلقيقة، وج�سدية يجدونها 

بدان. وهم ليقرون  يف الحتفاظ ب�سحة الأ

وجه������ة  النظر التي حتتق������ر اجلمال وتبدد 

ق������وة اجل�سد بالتق�س������ف، ولي�س من احلكمة 

عندهم اأن ترف�س اللذائذ خمدوعاً باأن ذلك 

لوان من  أو اأن تعّر�س نف�سك لأ هو الف�سيلة، ا

مل لتثبت اأنك قادر على احتمال  ال�سقاء. والأ

ال�سعاب.

زينة املراأة.. يف اأوتوبيا 

أوتوبيا  نظرة  هل ا م������ن جانب اآخر فاإن لأ

أو ماا�سطلح على  أة ا خمتلف������ة اإىل زينة امل������را

نكليزي������ة Make UP  ول������ذا  ت�سميت������ه بالإ

أة التي  فاإنه������م توا�سعوا عل������ى ازدراء امل������را

�سباغ  حتتقر اجلمال الطبيعي، فتقلده  بالأ

ألوان الط������الء. وقد علمته������م التجربة اأن  وا

حب ال������زوج لزوجته ليتوق������ف على خالبة 

الوجه بقدر توقفه عل������ى ال�رصف والف�سيلة 

»فاإن كان اجلمال يبعث على احلب بادئ ذي 

أة وطاعتها  بدء، فال�س������ك يف اأن ف�سيلة املرا

لزوجها هما اللذان يعمالن على بقاء احلب 

أبناءهم عن فعل  ودوامه.وه������م ليردع������ون ا

الرذيلة بالعقاب، ولكنهم يحببونهم بالف�سيلة 

باجلزاء والثواب«. 

الزواج والدين واحلرب يف اأوتوبيا 

ل�س������ت اأدري بال�سب������ط مت������ى توا�سعت 

الب�رصية، على اعتبار الثامنة ع�رصة هي �سن 

ن�سان فيها م�سوؤولً عن  الر�س������د، التي يعد الإ

ت�رصفاته.م������ع ذلك ف������اإن توما�س مور »لندن 

1478-1535« يف وق������ت مبكر، مطلع القرن 

ال�ساد�س ع�رص، ح������دد ال�سنة ذاتها على نحو 

غري مبا�رص، فيم������ا هو ي�سري اإىل العمر الذي 

أوتوبيا. أة بالزواج يف ا يوؤذن فيه للمرا

الزواج يف بلدنا قدميًا

قل، يف زمن اجلاهلية  ويف بالدنا على الأ

موي والعبا�سي،  �سالم والعهدين الأ و�سدر الإ

ن- لريوا من باأ�س يف  مل يكن النا�س -وحتى الآ

زواج البنت قبل هذا العمر ب�سنوات وهناك 
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أو  ب������ني ال�سهريات من تزوج������ت يف ال�سابعة ا

أم ر�سيد -رحمها اهلل- وهي  التا�سعة. جدتي ا

أنها زوجت وهي يف  لي�ست �سه������رية اأخربتني ا

احلادي������ة ع�رصة قبل اأن تعرف الطمث. على 

أن������ه ا�سرتط بلوغ الرج������ل الثانية والع�رصين،  ا

ك������ي يوؤذن له بذلك. فهل راأى هذا املفكر اأن 

نثى ميكن اأن تر�س������د قبل الذكر؟! وظلت  الأ

أيه »فالزواج  النظرة امل�سيحية مهيمنة على را

متى متَّ عق������ده بني الزوج������ني لينف�سم اإل 

أو باأن ي�سلك اأحد الزوجني  أو الزنا، ا بامل������وت ا

أن������ه وافق على  �سل������وكاً غري حمتم������ل«. على ا

الط������الق – خالفاً للنظ������رة امل�سيحية ذاتها 

التي لت�سمح به اإل يف حالت معينة معقدة 

أراد الزوجان ذلك مادام كل  و�سعب������ة – »اإن ا

منهما ق������د وفق اإىل �رصيك اأ�سلح من �رصيكه 

الراهن«.

اأول من قال باملوت الرحيم

آخ������ر، فرمبا كان توما�س مور  من جانب ا

اأول م������ن قال »بامل������وت الرحيم« مما �ساعت 

فكرته يف بع�س بل������دان الغرب يف ال�سنوات 

أوتوبي������ا  لياألون جهداً يف  خ������رية »فاأهل ا الأ

معاجلة مر�ساهم. فاإن اأ�سيب املري�س بعلة 

ليرج������ى �سفاوؤها، وجدته������م ي�سارعون اإىل 

جمال�ست������ه وموؤان�ست������ه لريفهوا عن������ه. اأما اإن 

أملاً للمري�س، ف�ساًل عن  كانت العل������ة ت�سبب ا

ا�ستع�سائها على الربء فاإن  الق�ساو�سة ورجال 

الدولة ياأخذون يف اإقناعه بقتل نف�سه، حتى 

نه فوق  مل املم�������س. لأ يتخل�������س من ذل������ك الأ

أمله يوؤمل �س������واه وليعمل للدولة عماًل مفيداً،  ا

ولكنهم ليجربون املري�س على املوت.

أوتوبيا  تكره احلرب وحتمي احلرية ا

أوتوبيا  »ميقتون احل������رب مقتاً  أه������ل ا وا

ن�سانية اإىل حيث  نه������ا نك�س������ة بالإ �سديداً، لأ

الهمجية املتوح�سة ،وهم ليعدون الن�رص يف 

احل������روب من �رصوب الن�������رص، ولكنهم على 

أبناءه������م جميعاً،  الرغ������م من ذل������ك يدربون ا

رجالً ون�ساًء على املقاتلة، كي يخفوا اإىل �سد 

أو يدروؤوا عن اأ�سدقائهم خطراً، اأو  الع������دو، ا

نهم  يحرروا �سعباً اأرهقه ال�ستعباد والذل، لأ

خاء«.  يطمحون اأن يكونوا حماة احلرية والإ

ن ذاته فاإنهم يعّدون اأكرب الن�رص واأدعاه  يف الآ

اإىل الفخر، اأن يردوا كيد املهاجمني باحليلة 

واخلداع والذكاء والدهاء.

 العبادات يف اأوتوبيا 

أوتوبيا  �������رصوب متنوعة من  أر�������س ا ويف ا

العب������ادات والعقائ������د، ولكن الك������رثة الغالبة 

هناك تعتق������د يف اإله قوي قادر اأبدي خالد، 

حياء  واإليه ين�سب������ون اخللق وما ي�سي������ب الأ
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�سياء من تغري وتفكك وانحالل.واإذ يتذكر  والأ

توما�س.مور التزم������ت والتع�سب فاإنه يبادر 

اإىل اإدانتهما فاإن رجاًل »اأخذته احلما�سة يف 

اعتناق  امل�سيحي������ة، حتى انطلق يهجو �سائر 

الديان������ات، فاأنزلت به الدولة عقاباً �سارماً، 

نه يثري يف  أبعدته عن اأر�سها لأ ومل تلب������ث اأن ا

أ�سد من الفتنة  النا�س الفتنة الدينية، ولي�س ا

عندهم �سناع������ة واإجراماً. اإنهم يبيحون لكل 

اإن�سان اأن يعتنق ماي�ساء من العقائد، واأن يب�رص 

النا�س مبذهب������ه ماا�ستطاع �رصيطة األ يكون 

يف ذلك اعتداء على �س������واه. ولعل ذلك اأول 

أوتوب�س«  قانون �سنه له������م موؤ�س�س اجلزيرة »ا

ح������ني اأقبل على تلك البالد فوجدها ممزقة 

باخلالف الديني«.

¥µ
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تب������دو �لعاقة بني �مل�ؤلف و�لر�وي ملتب�سة، ف������ا نكاد منّيز �أحدهما من 

ن نقدنا  ، لأ
)1( ً
خ������ر، بل تكاد �لدر��س������ات �ملتعلّقة بالر�وي تك�ن ن������زرًة قليلة �لآ

ّ �حلديث حّت������ى وقت قريب مل يكن يلتفت �إّل �إىل �مل�سم�ن وحده على 
�لعربي

 ر�ح�� يعمل�ن مبا�سعهم 
ّ
أو �لبنية، فاأ�سحاب �لّتاه �ل��قعي ح�س������اب �ل�سكل �

ة �ل��قعّي������ة، و�أ�سحاب �لرومان�سي������ة طفق�� يبحث�ن يف  يف �ّتاه������ات �لق�سّ

. وملّا ن�سطت 
ّ
�أو�ساله������ا عن �أو�س������اف �لطبيعة ومام������ح �لبطل �لرومان�س������ي

باحث �سوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.
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أب������دى نّقادنا اهتماماً ببنية  حركة الرتجمة ا

الن�ّص ال�رسدّي ومكّوناتها، وال�سيما الزمان، 

واملكان، وال�سخ�سّي������ة، ولغة الق�ّص من �رسد 

وو�سف وحوار.

  واملعجم������ات متّي������ز لغ������ًة ب������ن املوؤلف 

وال������راوي، فاملوؤلِّ������ف ا�سم فاعل م������ن الفعل 

أّلف الكتاب:  أّلف، اأي: جمع، وا  ا
ّ
غ������ر الثالثي

خر،  و�سع������ه وجمعه وو�سل بع�سه ببع�سه االآ

 روى، 
ّ
والراوي ا�سم فاعل من الفعل الثالثي

 .
)2(
أو ال�سع������ر حمل������ه ونقله وروى احلدي������ث ا

فالراوي لي�������ص اإاّل حّماَل رواي������ة وحكاية.. 

ولعّل ف������ّن املقامة ميّي������ز بو�سوح بن طريف 

ه������ذه املعادلة، فلكّل مقام������ة موؤّلف وراوية، 

والتاء هنا للمبالغة، فبديع الزمان الهمذايّن 

أّلف واح������دًة وخم�س������ن مقامًة،  )398ه�������( ا

جعلها على ل�سان راويته عي�سى بن ه�سام، ثم 

 احلريرّي )516ه�( على 
ّ
�سار القا�سم بن علي

َهْديه يف خم�س������ن مقامًة، رواها على ل�سان 

احلارث بن َهّمام، وكذلك فعلت �سهرزاد حن 

روت ل�سهريار حكاياتها يف )األف ليلة وليلة( 

 قدمي ذي اأ�سول 
ّ
التي عّربها عن ن�ّص فار�سي

هندية حمّمد ب������ن عبد َعبْدو�ص اجَلْه�َسَيارّي 

)331ه�������(، وكت������ب اأوىل م�سّوداتها، واأ�ساف 

اإليها عل������ى ل�سان �سهرزاد حكاي������اٍت عربّيًة 

اأخ������رى. وما ميّي������ز رواة املقامة من �سهرزاد 

حداث،  أّن راوي املقام������ة م�سارك يف الأ هو ا

أّن �سهرزاد لوظيف������ة لها يف عملية الق�ّس  وا

اإّل ال�رصد.

 ينه�������س عل������ى 
ّ
فاخلط������اب الق�س�س������ي

ثالث������ة اأركان رئي�سة، ه������ي: الرواية والراوي 

أو يق������وم كاأي ر�سالة لغوّية على  واملروي له، ا

ثالث������ة اأركان رئي�سية، هي: الر�سالة )الن�ّس( 

أو  واملر�سل )املتكلّ������م( واملر�سل اإليه )امل�ستمع ا

املتلّقي(. فاإذا كان املوؤلف من حلم ودم، فاإّن 

الراوي م������ن ح������رب وورق، واإذا كان للموؤّلف 

ه، ف������اإّن للراوي   خ������ارج ن�سّ
ّ
وج������ود حقيقي

وجوداً حقيقّياً داخل������ه، فاملوؤّلف -ولو نادى 

بارت مبوته- م�ستقّل عن الراوي، بل هو من 

ميلك زمام الرواية، وهو من يقود الراوي اإىل 

طريقة روايته، فاإذا ما ا�ستخدم املوؤّلف هذا 

أو ذاك حّدد �سكل ال�رصد ومنطه: ال�سمري ا

ته ب�سمري  1- فالقا�ّس ي�رصد اأحداث ق�سّ

ة هي  أو كاأّن الق�سّ املتكلّم، وكاأّنه هو البطل، ا

جتربته ال�سخ�سّية، وينظر اإىل ال�سخ�سيات 

خ������رى بح�سب وجهة نظ������ره هو ل ح�سب  الأ

ظروفه������ا وم�ساعره������ا، وذلك عل������ى طريقة 

الرتجم������ة الذاتّي������ة Biography، وه������ذا 

ة عندئٍذ �سريًة ذاتيًة  ال�سمري ل يجعل الق�سّ
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Autobiography، ب������ل ي�سب������غ عليها ما 
ن الكتابة  ي�سّم������ى ب�سعرية Poetics النرث، لأ

ب������ه هي خا�سّية اللغ������ة ال�سعرية التي لي�ست 

م�ساألة �سكلّيًة فح�سب، واإمنا هي اأي�ساً م�ساألة 

روؤية للعامل من وجه������ة نظر ذاتية، ومن هذا 

والر�سائل،  واليومّيات،  املذّكرات،  �سلوب:  الأ

واملونول������وج..  والتداعّي������ات،  ح������الم،  والأ

أي�ساً بال�رصد غ������ري املبا�رص.  وهو ماي�سّم������ى ا

مثلة على هذا الن������وع من ال�رصد الذاتي  والأ

Subjective narration قليل������ة، ولع������ّل 
أبرع  القا�ّس ال�سورّي خطي������ب بدلة هو من ا

القا�سنّي الذين ا�ستف������ادوا من تقنيات هذا 

النوع من ال�������رصد واأمناطه، حّتى غدا ا�سمه 

أبو مردا�س- جزءاً من حلمة  أو كنيته –وهو ا ا

الق�سة، و�سارت جتربته ال�سخ�سية م�سدراً 

مهماً من م�س������ادر جتربته الق�س�سية، ففي 

أ: »عندما  ( نق������را
ّ
ق�سة )الكات������ب وال�رصطي

ا�ستقلت من وظيفتي واحرتفت الكتابة، �سار 

كّل من يلتقيني من معاريف ي�ساألني: �سحيح 

أّن������ك تركت الوظيفة؟  أبو مردا�س- ا –اأخ������ي ا
)3(

فاأقول: اأي، واهلل«.

2- والقا�ّس ي�رصد اأحداث ق�سته ب�سمري 

أن������ه ال�ساهد املحاي������د، وي�سف  الغائ������ب، وكا

ح������داث و�سف������اً مو�سوعياً، كم������ا يراها،  الأ

أو كم������ا ي�ستنبطها من اأذه������ان اأبطاله، وهي  ا

كرث �سيوعاً.. وهي ما  رح������ب والأ الطريقة الأ

مثلة على هذا  ت�سم������ى بال�رصد املبا�������رص. والأ

 Objective 
ّ
الن������وع من ال�رصد املو�سوع������ي

narration كث������رية، ومن������ه ه������ذه املقدمة 
ة حمّمد نور الدين )عينان �ساحكتان(:  لق�سّ

»عندما انه������ار جبل اجللي������د ال�سامق الذي 

كان يحت������ل �سدره حّتى ني������اط قلبه، مل يكن 

ب�سب������ب ا�ستداد احل������رارة الناجتة عن زيادة 

أوك�سي������د الكربون يف اجل������ّو، ومل يكن  ث������اين ا

كذلك ب�سبب انهيارات اأر�سّية حتت اجلبل، 

لكن������ه انهار فجاأًة عندما ه������وى كّل كيانه يف 

، فال�سمري يف 
)4(

اأعماق عينني زرقاوي������ن..«

الق�س������ة غائب بل م�سترت من اأول الق�سة اإىل 

نهايته������ا، ل نعرف �ساحبه، وكاأن العالقة يف 

ه������ذه الق�سة بني )هو( و)هي(، وهي عالقة 

رومان�سّية جميلة بني زوجني، ل ن�سعر البّتة 

باحلاجة اإىل معرفة ا�سميهما.

3- والقا�ّس نادراً ما ي�رصد اأحداث ق�سته 

ب�سمري املخاطب، وكاأنه يقود ال�سخ�سّية اإىل 

احل������دث وال�رصاع، ويق������ّرر م�سريها، ويّدل 

 Narrating هذا النوع من ال�رصد اخلطابي

speech على عالق������ة حميمية بني القا�س 
و�سخ�سّياته، فريفق به������ا، ويتعّطف عليها.. 
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ومن هنا يك�س������ف ا�ستخدام �سمري املخاطب 

أن������ا( وم�ساعرها  أن������ت( عن انفع������الت ال�)ا )ا

وُعقده������ا، بل يزيدها بروزاً ومثولً بني يدي 

القارئ، ولكّن �سمري ال� )اأنت( يظل يحتفظ 

اخلا�سة.  ومالحمه������ا  املتمّيزة  ب�سخ�سيت������ه 

وهذا النوع من ال�رصد قليل بل نادر يف الق�سة 

أ�ستخدمه مّرًة  العربّي������ة الق�سرية، جربت اأن ا

يف ق�ستي )هذي������ان(، فقلت خماطباً بطلها، 

وه������و عامل طرد من عمله يف مطعم بعد اأن 

أبلى عمره يف خدمته وخدمة زبائنه: »احذر  ا

آخ������ر توهج يف نف�س������ك، وترميه  اأن تخن������ق ا

جانباً قرب تلك النفاي������ات التي تزداد يوماً 

آخ������ر..«، ثم جعلته يتح������رك بني يدّي  بع������د ا

ألعاب م�رصح العرائ�س:  أو كلعبة من ا كبي������دق ا

»هّيا اعرب ج�رص املا�سي، ل حتاول ا�سرتجاع 

ول ل جتدي يف  ن�سان الأ أ�سلحة الإ مالحمه. ا

زمن �سباق الت�سلّ������ح النووّي والنيرتون وعابر 

القارات.. هّي������ا اعرب، تقّدم، اقرتب، توقف. 

ها ق������د و�سلت احلظ������رية الرطب������ة، توقف 

حلظ������ة قبل اأن تدخل، وانظ������ر اإىل ال�سم�س 

قلياًل، وانف�س التعب من عينيك، لعلك جتد 

، وهي جتربة طريفة و�سعبة 
)5(

بع�س العزاء«

نها  حق������اً، مل اأجروؤ اأن اأجّربه������ا من جديد، لأ

نها  حتمل من عواقب ال�رصد م������ا حتمل، ولأ
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أ�سكال  يف النهاية لبد اأن جتنح اإىل �سكل من ا

ال�رصد الذاتي ومزالقه.

�س������كال الثالثة من ال�رصد  وتبع������اً لهذه الأ

أنواع من  ن�ستطي������ع مبدئياً اأن نح������دد ثالثة ا

، والراوي 
ّ
ال������رواة، وه������م: ال������راوي الذات������ي

، بل ن�ستطيع 
ّ
 وال������راوي اخلطابي

ّ
املو�سوعي

أن������واع اأخرى م������ن الرواة،  اأن نتح������دث عن ا

يحّدده������ا الفرن�سي جان بوي������ون ومن بعده 

 تزفتيان تودروف ح�سب زاوية روؤيته 
ّ
الرو�سي

أنواع  والعالقة بينه وبني ال�سخ�سية يف ثالثة ا

)6(
اأخرى:

1- ال������راوي < ال�سخ�سّي������ة، اأي: الراوي 

أك������رث مما تعرف������ه ال�سخ�سيات التي  يعرف ا

ح������داث دون اأن تعل������م �سيئ������اً عن  تق������وم بالأ

ّنها ل  م�سائرها املجهول������ة التي تنتظرها، لأ

ت������رى اإل ماتقع عليه عيونها، فهي خملوقات 

حم������دودة العلم واخلربة، ت�سريها قّوة الراوي 

أم������ام عينيه احلجب.  العلي������م الذي تك�سف ا

وهذا الن������وع من الرواة اأكرث م������ا يرتاءى يف 

الق�س�س ذات ال�س������كل املوبا�سايّن التقليدي 

، ومراد 
ّ
كق�س�������س عبد ال�س������الم العجيل������ي

ال�سباعي، وعدنان الداعوق، وعلي خلقي..

2- ال������راوي = ال�سخ�سّي������ة، اأي: الراوي 

يع������رف ما تعرف������ه ال�سخ�سّية، ف������اإذا فعلت 

أو  أو ات�سفت ب�سفة، فاإنه يقدم فعلها ا فعاًل، ا

�سفتها، وهو ياأخذ �سكلني، اأحدهما اأن يكون 

خر  أو �ساهداً عليها، والآ حداث ا م�ساركاً يف الأ

اأن يتخذ من اإحدى ال�سخ�سيات اأو من اكرث 

حداث.. وهذا  من �سخ�سية مرايا تعك�س الأ

الن������وع من الرواة اأكرث م������ا نراه يف الق�س�س 

 كق�س�س اأحمد عمر، 
ّ
ذات الجتاه الذات������ي

وخطيب بدل������ة، ووليد معم������اري، واإبراهيم 

�سموئيل..

3- ال������راوي> ال�سخ�سّي������ة، اأي: الراوي 

يع������رف اأقل مما تعرف������ه ال�سخ�سيات، �سواء 

اأكان واحداً من ال�سخ�سيات اأو من امل�ساهدين 

أم كان م������ن امل�ستقلني متخذاً لنف�سه م�ستوى  ا

أيديولوجياً خا�ساً به.  أو ا زمانياً اأو مكاني������اً ا

وه������ذا النوع م������ن الرواة اأكرث م������ا جنده يف 

الق�س�������س ذات الجت������اه التعبريي كق�س�س 

زكري������ا تامر، وعبد احللي������م يو�سف، و�سامر 

أو الق�س�������س ذات الجتاه  أن������ور ال�سمايل.. ا ا

املو�سوعي كق�س�������س دريد يحيى اخلواجة، 

وتاج الدين مو�سى، واإياد جميل حمفوظ..

فكلّم������ا اختلفت وجهة النظ������ر اأو موقع 

الراوي اختلف مدى الروؤية ال�رصدية وبالتايل 

تع������ّدد ال������رواة، واختلفت وظائفه������م.. فهذا 

أنواع اأخرى للرواة،  أم������ام ا الت�سنيف ي�سعنا ا
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أو  وهي: ال������راوي العليم وال������راوي امل�سارك ا

أو امل�ستقّل..  امل�ساه������د وال������راوي املحاي������د ا

فال������راوي –مهم������ا كان نوعه- ه������و الذات 

املتلفظة كما ي�سميه ت������ودروف، ويعرفه باأنه 

»من يج�سد املبادئ التي ينطلق منها اإطالق 

ح������كام التقوميية، وهو م������ن يخفي اأفكار  الأ

أو يجلوه������ا، ويجعلن������ا بذلك  ال�سخ�سي������ات ا

نتقا�سم ت�س������وّره للنف�سّية، وه������و من يختار 

، ويختار 
ّ
اخلطاب املبا�رص اأو اخلطاب املحكي

 ،
)7(

أو النقالب������ات الزمنية«  ا
ّ
التت������ايل الزمني

وهو بذل������ك فرد م�ستقل ع������ن املوؤلف الذي 

ياأخ������ذ برق������اب ال������رواة، ويح������ّدد مواقعهم 

أو وفق  ووظائفه������م وف������ق وجهة نظره ه������و ا

 ..
ّ
يديولوجي منظوره ال�رصدّي اأو موقف������ه الأ

ولك������ّن التجريب يف حق������ل الق�سة الق�سرية 

–وهو ف������ن لدن مرن عل������ى كّل حال- اأغرى 
 املغامري������ن باملزاوجة بني 

ّ
بع�س القا�س������ني

�س������وت املوؤلف و�س������وت ال������راوي، فخرجوا 

أو املزاوجة بني  مب������ا �سّمي املوؤّلف ال������راوي، ا

�سوت ال������راوي و�سوت ال�سخ�سّية، فخرجوا 

أو املزاوجة  مب������ا �سّمي ال�سخ�سية الراوي������ة، ا

�سوات الثالث������ة، فخرجوا مبا  بني ه������ذه الأ

أ�سمّيه  �سمي بتعّدد الرواة اأو مب������ا ميكن اأن ا

أليق واأوفى..  جمم������ع الرواة، وهو م�سطل������ح ا

تي  وعل������ى ه������ذا املن������وال نف�سه كتب������ت ق�سّ

الق�سرية )ماقاله الليلَة يل()8( التي زاوجت 

 و�سوت الراوي 
ّ
بني �سوتي كموؤّل������ف حقيقي

 و�سوت ال�سخ�سيّة الرئي�سية. 
ّ
كموؤّلف �سمني

وهي ق�سة م������ن ثالثة مقاطع، جاء مقطعها 

:
ّ
ول على ل�سان املوؤّلف احلقيقي الأ

أنا حمّمد حميي الدين مينو موؤلف هذه  »ا

الق�سة الق�سرية.

أّن )ماقاله الليلَة يل( لي�ست ق�ستي،  أقّر ا ا

ة رجل اآخر، يدعى �سالح الدين  بل هي ق�سّ

اخلطيب، ويعمل موظف������اً يف دار احلكومة، 

التقيت به يف حم�س ال�سيَف الفائت، وكنت 

اأن�ست اإىل حكايته باهتمام بالغ.

لي�س بين������ي وبني اأبي حمم������ود اإّل جمرد 

آة،  ت�ساب������ه يف الكني������ة، نظرت يوم������اً يف املرا

أيت������ه يف ذّل������ة وانك�سار، واأخ������ذت ا�ستمع  فرا

اإليه«.

وج������اء مقطعها الثاين �������رصداً ذاتّياً على 

أنا، كاأّنني  أّنه ا ل�سان ال�سخ�سية الراوي������ة: »كا

هو! معاً نت������وكاأ على ع�سا مك�س������ورة، ومعاً 

نت�س������ّول اللقم������ة وال�سفق������ة، ومع������اً ننحني، 

وننك�رص وننطفئ.. ف������ال يفارقني حلظًة ول 

 على 
ّ
أفارق������ه، ولكّنني اإذا ما اأغم�ست عيني ا

أ�سمع �سوته«. أراه ول ا حلم ل ا
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ث������ّم جاء مقطعها الثالث �رصداً مو�سوعّياً 

أو امل�سارك: »يف  على ل�سان الراوي امل�ساهد ا

ّيام تناهى اإىل �سمع عامل التنظيفات  اأحد الأ

اأنني مكتوم من اإحدى احلاويات، فلم يكرتث 

ّن جوف �ساحنته كان قد ابتلع كّل مايف  به، لأ

احلاوية من قمامة«.

أّن هذا التقطيع هو الذي  واملالحظ هنا ا

مكنن������ي من املزاوج������ة بني اأ�س������وات املوؤّلف 

والراوي وال�سخ�سي������ة اأو مما �سّميته جممع 

الرواة. فالتقطيع يقطع وترية ال�رصد، ويتيح 

أم������ام الكاتب فر�س������ة النتقال من زمان اإىل  ا

آخ������ر ومن م������كان اإىل اآخر وم������ن رواية اإىل  ا

اأخرى، مثله يف ذلك مث������ل الرتقيم والتاأريخ 

والعناوي������ن واخلطوط وغريه������ا من عتبات 

)9(
الن�ّس.

ة  وهكذا ننتهي اإىل اأن من يروي يف الق�سّ

لي�������س من يكتب يف الواق������ع كما يقول بارت، 

فهما ف������ردان اثن������ان ي�ستق������ّل اأحدهما عن 

ول فرد متخيل، ل وظيفة له اإل  خ������ر، فالأ الآ

 يحيا داخل الن�س 
ّ
ال�رصد، اأو هو فرد وهمي

من خالل �سخ�سياته واأحداثه، والثاين فرد 

، لوظيفة له اإل الكتابة، يعي�س خارج 
ّ
حقيقي

الن�������س موؤلفاً حقيقياً، ل������ه ا�سمه ال�سخ�سي 

ومعاناته مع احلياة، وله منظوره ووجهة نظره 

ومواقف������ه الفكرّية.. ولك������ّن العالقة بينهما 

تبق������ى وطيدة، وهي عالقة املخلوق بخالقه، 

فاملوؤلف هو من ي�سنع الراوي، ويحدد مهّمته 

وم�سوؤولياته، ثّم ي������رتك له حرية احلركة يف 

الن�������س وفق ظ������روف ال�سخ�سي������ات وتطور 

ح������داث، وذل������ك بعد اأن يحمل������ه الر�سالة  الأ

الت������ي يريد، بل قد يحّمله م�ساعره ومالحمه 

وانفعالت������ه.. حتى كاأن الراوي يتقم�س دور 

أ�سبه ما يكون باملمثل املطالب  املوؤلف، ويغدو ا

بدور حم������دد ومعني. فاحل������دود فا�سلة بني 

املوؤل������ف وال������راوي، ولجمال الي������وم للخلط 

بينهم������ا اأو بني دوريهم������ا يف الن�ّس، وبالتايل 

������ة بال راٍو.. وم������ن هنا يتهّكم  لوجود لق�سّ

جينيت مب������ن ينكر وجود الراوي يف الق�سة، 

تكم التي ل راوي لها  فيقول: »قد تكون ق�سّ

أنني  موجودًة، ولكّنن������ي مل اأ�سادفها، واحلال ا

أ الق�س�س منذ �سبع واأربعني �سنة،  بداأت اأقرا

طلقت  ������ة من هذا النوع، لأ ولو �سادفت ق�سّ

أفت������ح كتاباً لكي يكلّمني   للريح، فاأنا ا
ّ
�ساق������ي

أبكم  أّنني ل�س������ت بعد اأ�سّم ولا الكاتب، ومبا ا

)10(
يحدث اأن اأجيبه«.

وقد �سادفت ه������ذه العالقة امللتب�سة بني 

املوؤلف والراوي من جهة بني املوؤّلف والن�ّس 

من جهة اأخرى دع������واٍت متباينًة لتجاوزها، 
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منه������ا ما دعا اإىل موت املوؤلف واإقامة �سلطة 

 
)11(

الق������ارئ مكانه، وهي دعوة بارت ال�سهرية

ع������ام 1968، ومنه������ا ما دع������ا اإىل اللتفات 

اإىل دور املوؤل������ف يف بن������اء الن�ّس، وهي دعوة 

 جاب لنتفل������ت اإىل درا�سة ما �سّماه 
ّ
الت�سيكي

بالَعْونَ������ني املجّردين )املوؤلف املجّرد والقارئ 

 
ّ
املجّرد( والعونني الواقعّيني )املوؤلف الواقعي

، وهو ما ي�سمح باندماج 
)12(

)
ّ
واملوؤّلف الواقعي

 
ّ
أيديولوجي������ا الن�ّس يف �سياق������ه الجتماعي ا

والثق������ايّف، ويق������ّر عوناً �رصدّي������اً �رصاحاً بني 

 والراوي، وه������و لي�س حمّل 
ّ
املوؤّل������ف الواقعي

أينا- بني اأهل ال�رصد. اإجماع –كما را
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أو ال�شبكة العنكبوتية )�شبكة ال�شبكات(.. ذلك النتاج العلمي الهائل  نرتنت ا الإ

والذي اأفرزه تطور العقل الب�رصي يف ع�رصنا احلا�رص –ع�رص املعلومات- بل 
هم يف  جناز الأ بعد من ذلك حيث و�شفوه������ا باأنها الإ راح بع�������ض املوؤرخني لأ

عاملنا كله منذ ن�شاأة الب�رصية وحتى يومنا هذا، اإنها اأهم و�شيلة من و�شائل ثورة 

ول يف  أنها م�شدر املعلومات الأ املعلومات. ولعل الكثري منا يعرف حق املعرفة ا

مور التي  الع������امل حالياً ول�شت ب�شدد ذكر فوائدها وميزاتها ولكني �شاأتناول الأ

اأديب �سوري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

نرتنت.. علم العلوم يف ع�رص  الإ

جمتمع املعلومات والت�صالت

❁
وهدان وهدان
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يجهلها الكثري منا ورمبا حتى من م�ستخدمي 

نرتنت الذي������ن يتعاملون معها ب�سكل يومي  الإ

دون اأن يعرفوا املزيد عنها.

نرتنت  تاريخ الإ

نرتن������ت عبارة عن �سبك������ة كمبيوترات  الإ

�سخمة مت�سل������ة مع بع�سها البع�ض، وتخدم 

نرتن������ت اأكرث م������ن 200 ملي������ون م�ستخدم  الإ

حول العامل وتنمو ب�س������كل �رسيع للغاية ي�سل 

اإىل ن�سب������ة 100% �سنوياً، وقد ب������داأت فكرة 

نرتن������ت اأ�ساًل كم�������رسوع حكومي ع�سكري  الإ

أ�س�ست الوليات املتحدة  عام 1957  عندما ا

بحاث املتطورة(،  مبا ي�سمى )وكالة م�رسوع الأ

واخت�سارها )ARPA(، وذلك بعد اأن اأطلق 
الحت������اد ال�سوفيتي يف ذلك الوقت اأول قمر 

�سناع������ي ويدع������ى Sputnik وق������د بداأت 
فكرة ال�ARPA بتمويل م������ن وزارة الدفاع 
مريكي������ة وامتدت ه������ذه الفكرة اإىل قطاع 

الأ

بحاث ثم دخلت املجال التجاري  التعليم والأ

بعد اأن اأ�سبحت تكاليف ت�سغيلها باهظة يف 

ذلك الوقت –يف بداية ن�ساأتها- مما ا�سطر 
مريكي������ة لبيع هذا امل�رسوع  وزارة الدف������اع الأ

ل�رسكة جتاري������ة خا�سة حولت������ه اإىل م�رسوع 

جتاري راب������ح واأخذ طريق������ه لالنت�سار عرب 

فراد.  الع������امل كله حتى اأ�سبحت يف متناول الأ

نرتن������ت عامل خمتلف متاماً عن الكمبيوتر  والإ

نرتنت،  فالكمبيوتر هو و�سيلة الولوج لعامل الإ

بحار  ع������امل ميكن لطفل العا�رصة من العمر الإ

نرتنت  فيه، ففي البداية كان على م�ستخدم الإ

معرفة برتوكولت ونظم ت�سغيل معقدة كنظام 

ن  ت�سغي������ل Unix على �سبيل املث������ال، اأما الآ

فال يلزمك �سوى معرف������ة ب�سيطة باحلا�سب 

كم�ستخ������دم ع������ادي لكي تدخ������ل اإىل رحاب 

نرتنت. كم������ا كان يف املا�سي من ال�سعب  الإ

نرتنت خ������الل ال�سبكة الهاتفية  الدخ������ول لالإ

با�ستخ������دام م������ودم ولكن مع انت�س������ار توفري 

اخلدمة تبددت ه������ذه ال�سعوبات، فمنذ اأن 

بداأت �رصكة CompuServe توفري خدمة 

نرتنت بو�ساط������ة ال�سبكة  الدخ������ول عل������ى الإ

 Point الهاتفية عام 1955 عرب بروتوكولت

نرتنت اأمراً  to Point مل يعد الدخول يف الإ
نرتنت الرئي�سة هي: �سعباً، واأهم عنا�رص الإ

.WWW ال�سبكة العنكبوتية -

.FTP نقل امللفات -

.E-Mail لكرتوين - الربيد الإ

.Usenet خبار - جمموعات الأ

نرتنت  أه������م ما يجب اأن تعرفه عن الإ اإن ا

نكليزية كلغة ر�سمية  أنها تعتمد اللغة الإ ه������و ا

خرى  رغ������م وجود اللغات العاملية واملحلية الأ
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بحار يف  يف الكث������ري م������ن مواقعه������ا، واأن الإ

نرتنت جم������اين متاماً ولك������ن الثمن الذي  الإ

تدفعه هو لتوفري اخلدمة لك.

نرتنت؟ من يدير االإ

�س������وؤال قد يرتدد كثرياً.. وكثري من النا�س 

نرتنت  تعتقد ب������اأن هن������اك جهة متتل������ك الإ

وتتحك������م باإدارتها وذلك غ������ري �سحيح وهذا 

�سياء التي تدع������و لال�ستغراب،  أك������رث الأ من ا

دارية  أق������رب �سيء ي�سبه ال�سلطة الإ واإن كان ا

 ISOC نرتنت نرتنت هي جمعي������ة الإ يف الإ

ع�ساء متطوعني  وه������ي جمعية غري ربحية لأ

نرتنت  يقومون بت�سهيل ودعم النمو الفني لالإ

وحتفي������ز الهتم������ام به������ا، ف������كل م�ستخدم 

نرتن������ت م�سوؤول عن جه������ازه، وهنالك ما  لالإ

نرتنت وهو اجلزء  ي�سمى بالعمود الفقري لالإ

الرئي�س������ي لل�سبكة الذي ترتب������ط به �سبكات 

اأخرى وعند اإر�س������ال معلومات يجب اأن متر 

به������ذا العم������ود الفقري، ويلي ذل������ك ال�سبكة 

نرتنت وه������ي �سبكة العبور التي  الو�سطى لالإ

ال�سبك������ة اجلذرية بالعم������ود الفقري  تربط 

اأي تق������وم بربط مناطق جغرافي������ة بالعمود 

الفق������ري. وال�سبكة اجلذرية ه������ي امل�ستوى 

نرتنت وتق������وم بربط �سبكات  الثالث م������ن الإ

املوؤ�س�س������ات واملعاه������د ب�سب������كات املناط������ق 

اجلغرافي������ة يف امل�ست������وى املتو�س������ط والذي 

ي�سمح لهم بالدخول على العمود الفقري، ول 

اأحد يقوم بتموي������ل كل ذلك بل اإن كل �رصكة 

أو ب�سيغة اأخرى  م�سوؤولة عن متويل نف�سها، ا

كل �رصكة متلك اأجهزة كمبيوتر موؤهلة للعمل 

نرتنت ميكنه������ا اأن تربط اأجهزتها اأو  على الإ

�سبكتها املحلية اخلا�سة بها بال�سبكة العاملية 

نرتنت ومن هنا جاء م�سمى �سبكة  أو �سبكة الإ ا

ال�سبكات الذي اأ�رصنا اإليه يف البداية.

نرتنت املحتملة؟ ما هي خماطر االإ

نرتنت عبارة عن بحر مفتوح  باعتب������ار الإ

من عمليات الكومبيوتر لذلك فهي معر�سة 

للكثري من املخاطر املتعلقة ب�رصية املعلومات 

نرتنت فاأنت  لذلك فبمج������رد ات�سال������ك بالإ

معر�������س لعملية الخرتاق و�رصق������ة البيانات 

نرتنت لي�س له������ا مالك اأو حاكم  ومب������ا اأن الإ

حتى ه������ذه اللحظة وتدير نف�سها تلقائياً )اأو 

حرى نح������ن امل�ستخدمني الذين نديرها(  بالأ

أنه اإذا مل ن�ستطع نحن �سكان  فيج������ب اأن نعلم ا

نرتن������ت اأن نحكمها بعقالنية ف�سياأتي  عامل الإ

ال������ذي تتدخ������ل اجله������ات احلكومية  اليوم 

نرتنت: دارتها، ولعل من اأهم خماطر الإ لإ

- �رصق���ة املعلوم���ات: اإن �رصقة املعلومات 

أ�سكال هي: نرتنت تتلخ�س بثالثة ا على الإ
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الربي������د  ر�سائ������ل  اعرتا�������س   -1

لكرتوين وقراءتها. الإ

2- اخرتاق اأجهزة الغري والطالع 

عل������ى املعلوم������ات املوج������ودة فيها اأو 

تغيريها.

3- �رصقة اأرقام بطاقات الئتمان 

خرى. رقام ال�رصية الأ والأ

- تعطيل نظ���ام الت�سغيل املوجود 

عل���ى الكمبيوتر: حي������ث ميكن اإر�سال 

فريو�س������ات من قب������ل �سخ�س جمهول 

نرتنت ل�سخ�س اأو  الهوية مرتب������ط بالإ

تت�سبب  اآخري������ن  أ�سخا�س  ا جمموع������ة 

ه������ذه الفريو�س������ات يف اأعطال خمتلفة 

قد توؤدي يف بع�س احلالت اإىل م�سح 

نظ������ام الت�سغيل اأو حذف ملفات نظام 

الت�سغيل املوجود على الكمبيوتر.

وج���ود مواقع غ���ري منا�سب���ة: ولعل 

أك������رث ه������ذه املواقع الت������ي ت�سب������ب اإرباكاً يف  ا

باحية  التعامل معها يف املنزل هي املواقع الإ

نرتنت والتي جتعل  املوجودة على �سبك������ة الإ

حيان يرتددون كثرياً يف  هل يف كثري من الأ الأ

نرتنت للمن������زل يف حال وجود من  اإدخال الإ

هم دون �سن الر�سد وخ�سو�ساً يف املجتمعات 

املحافظة، وكذلك يوج������د يف املواقع ما هو 

ديان  مناف للدين والتي تتن������اول مو�سوع الأ

ب�س������يء من ال�ستهتار وف�ساًل عن هذا وذاك 

جتد املواق������ع التي ت�ساع������د يف ن�رص الدمار 

و�سناع������ة املتفج������رات والتعامل م������ع املواد 

اخلطرة لتهديد اأمن الب�رص و�سالمة النا�س.

نرتنت؟ من هم اأعداء االإ

أو تقني  نرتن������ت كاأي م�رصوع علمي ا اإن الإ

حديث جاء يف بداي������ة ن�ساأته باأفكار جديدة 
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أننا  وجريئة ا�ستهوت الكث������ري من النا�س، اإل ا

نرتنت، وميكن  جند باملقابل من هم اأعداء لالإ

اأن ن�سنفهم على النحو التايل:

املتطف������ل   Hackers املتطفل���ون:   -

ه������و ال�سخ�س الذي ي�سع������ر بالفخر ملعرفته 

أو ال�سبكات بحيث  باأ�سالي������ب عمل النظ������ام ا

ي�سع������ى للدخ������ول عليها م������ن دون ت�رصيح، 

�سخا�س ع������ادة ل يت�سببون باأي  وه������وؤلء الأ

اأ�رصار مادية.

- املخرب���ون Crackers: املخ������رب هو 

ال�سخ�������س الذي يحاول الدخول على اأنظمة 

�سخا�س  الكمبيوتر من دون ت�رصيح وهوؤلء الأ

أ�������رصار مادية بعك�س  عادة م������ا يت�سببون يف ا

املتطفلني.

- املح���اكاة Spoofing : املح������اكاة هو 

م�سطلح يطلق على عملية انتحال �سخ�سية 

للدخول اإىل النظام من خالل حزم ال�IP والتي 

حتتوي على عناوين للمر�س������ل واملر�سل اإليه 

أنها عناوين  وهذه العناوين ينظر اإليها على ا

مقبول������ة و�ساري������ة املفعول من قب������ل الربامج 

واأجهزة ال�سبكة، وم������ن خالل طريقة تعرف 

مب�سارات امل�سدر Source Routing فاإن 

حزم ال� IP قد يتم اإعطاوؤها �سكاًل تبدو معه 

وكاأنها قادمة من كمبيوتر معني، بينما هي يف 

احلقيق������ة لي�ست قادمة منه. وعلى ذلك فاإن 

النظام اإذا وثق بب�ساطة بالهوية التي يحملها 

عن������وان م�سدر احلزمة فاإنه يكون بذلك قد 

لكرتوين ميكن اأن  حوكي )خدع(. والربيد الإ

يخدع ب�سهولة، ولكن النظام املح�سن ب�سكل 

جيد ل يثق به������ذه امل�سادر ولي�سمح عموماً 

 Source باحلرك������ة امل�سرية من قبل امل�سدر

.routed
- الفريو�س���ات Viruses: الفريو�������س هو 

برنامج يكرر نف�سه على نظام الكمبيوتر عن 

خرى، وكما  طري������ق دمج نف�سه يف الربامج الأ

ن�سان لدرجة  اأن الفريو�س������ات خطرية على الإ

أنها ق������د تق�سي عليه، فاإن الفريو�سات التي  ا

نتح������دث عنها قد تق�سي عل������ى الكمبيوتر، 

حجام،  �س������كال والأ وق������د تاأتي يف خمتلف الأ

بل اإن بع�سها ل ي�سمى فريو�ساً مثل »الدود« 

و»اأح�سنة ط������روادة« و�سواها. كما اإن بع�س 

الفريو�س������ات لي�ست خط������رية، واإمنا مزعجة 

فح�سب، ولتف������ادي و�س������ول الفريو�سات اإىل 

اأجهزتنا ينبغ������ي األ منار�س بع�س الفعاليات 

التي قد جتلب الفريو�سات مثل:

نرتنت دون  1- ت�سغي������ل الربامج م������ن الإ

فح�سها والتاأكد من �سالمتها.

2- ت�سغي������ل الربام������ج م������ن اأقرا�س دون 

فح�سها والتاأكد من �سالمتها.
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3- عدم و�سع ن�سخ احتياطية للمعلومات 

املهمة.

4- عدم وجود م�سادات جيدة للفريو�سات 

اأو عدم وجود ن�سخة جديدة منها.

ولكي نحمي اأجهزتنا من هذه الفريو�سات 

يج������ب األ نبالغ يف اإج������راءات احلماية �سد 

الفريو�سات، كما يجب األ نتهاون فيها، بحيث 

مر املهم هو اأن يكون  ل اإفراط ولتفريط، الأ

لديك برنامج م�ساد فريو�سات جيد، معترباً 

–من باب احلماي������ة- اأن جميع الربامج التي 

قرا�س م�سابة  نرتنت اأو من الأ تنزلها من الإ

بالفريو�سات )ملغمة(، ولذلك يتوجب القيام 

بفح�سها قب������ل ت�سغيلها، ويج������ب اأن نتذكر 

من 100% هو  دائم������اً اأن النظام الوحي������د الآ

أو املحف������وظ يف الذاكرة، مع  املكتوب باليد ا

بن�سخ بديل������ة للمعلومات  الحتفاظ دائم������اً 

همية  املهم������ة، كم������ا يج������ب اأن نتذك������ر بالأ

الق�سوى املقولة ال�سائعة: »درهم وقاية خري 

من قنطار عالج«.

املراجع

نرتنت )املرجع ال�سامل 6 يف 1(. الإ  -

نرتنت. موقع ن�ساأة الإ  -

¥µ
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التعريف والتنكري:

اإن الدر�س النحوي يف علم اللغة العربية القدمي كان يتميز بالولوج العميق 

يف خ�صائ�س قيام اللغة بوظيفتها وبالرتابط املنطقي لطرق التحليل اللغوي. 

أنه الميكن اأن نبحث بالتف�صيل يف جميع مبادئ النظرية النحوية فاإننا  ومبا ا

 .
)1(
ن�صل������ط ال�صوء على نظرية التعريف والتنك������ر ودرا�صتها يف اللغة العربية

�صنادي يف علم اللغة العربية ترتكز على  وم������ن املالحظ اأن درا�صة الرتكيب االإ

اأديب وناقد جزائري .

العمل الفني: الفنان  مطيع علي.

❁

ò

التعريف والتنكري

 يف الدرا�سات القدمية

❁
حممد بلعيدوين
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أ�سا�سني هما »املعرف������ة والنكرة«  مفهوم������ني ا

اللذان يحددان در�س املفرد واجلملة معاً.

 وه������ذه النظري������ة لها جذوره������ا يف بناء 

املعنى يف عل������م البالغة ال������ذي جعل النحو 

أثناء  أ�س�سه. وتظه������ر هذه الوظيف������ة ا اأح������د ا

درا�ستن������ا من وجهني هما عل������م النحو وعلم 

أ  البالغة. ون�ستخدم التعريف لو�سف املبتدا

أ باملعرفة.  يف اجلملة اال�سمي������ة والكالم يبدا

ويف هذا ال�س������اأن يقول �سيبوي������ه يف �رضورة 

وجود املعرفة يف اجلمل������ة: »من غري املمكن 

اإخب������ار ال�سام������ع ب�سيء م������ا بخ�سو�س �سيء 

)2(
ماغري معلوم بالن�سبة له«.

أنه �ساأل اخلليل بن  ويروى عن �سيبوي������ه ا

اأحمد الفراهيدي ع������ن اأي املعارف اأعرف، 

�سماء؟ فاأج������اب اخلليل اأن  أم االأ ال�سمائ������ر ا

املع������ارف كل على درجة واح������دة. ويف اليوم 

الثاين ق������دم �سيبوي������ه وطرق الب������اب ف�ساأل 

أنا معرفة  اخللي������ل قائال من؟ فقال �سيبويه: ا

فتيقن اخلليل بن اأحمد باأن املعارف درجات 

واأقر قول تلميذه �سيبويه.

1- تعريف اللغة: )جاء يف ال�صحاح 

تاج اللغة و�صحاح العربية(

ع������الم والتعريف  »اإن التعري������ف ه������و االإ

أي�ساً اإن�ساد ال�سالة والتعريف التطييب، من  ا

 اأي 
)3(

َفَه������ا لَُهْم«. الع������رف. وقوله تعاىل: »َعرَّ

طيبها. قال ال�ساعر يخاطب رجاًل وميدحه: 

عرف������ت كاإتب عرفت������ه اللطائم يق������ول: كما 

تب وهو البقري. عرف الإ

والتعريف الوقوف بعرفات يقال: عرف 

النا�������س، اإذا �سهدوا عرف������ات. وهو املعروف 

)4(
للموقف.

أ�سا�س البالغة يف  واأورد الزخم�������رصي يف ا

مادة )عرف( قول الفراء خاطب ناقته )من 

الكامل(:

مالك ترغبني وال ترغبوا اخللف

وت�������س���ج���ري���ن وامل����ط����ي م��ع��رتف

أنها كانت  أبو النجم م������رح ناقته وا وقال ا

ن�سيط������ة الليلة كلها وما ذلت اإل عند ال�سبح 

)من الرجز(:

تعطفت حتى  للذل  عرفت  فما 

بقرن بدا من داره ال�سم�ض خارج

وما اأطي������ب عرفه، وع������رف اهلل اجلنة 

)5(
طيبها.

اإذاً فالتعري������ف يف اللغة من الفعل عرف 

امل�سعف عرف تعريف مبعنى اأعلمه واأخربه 

معروفاً اأي �سد نكره.

�- تعريفه اإ�سطلحًا:

جاء يف م�سطلح التعريف لدى القدامى 

أنواعه ومل اأجد  أن������ه ق�سم من اأق�سام ال�سم وا با
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ل������ه عندهم تعريف������اً بل و�سعوه م������ع النكرة 

واكتفوا بالنكرة فعرفوه������ا فقالوا فيها اإنها 

ال�سم ال�سائع يف نوعه الذي يقبل على عالمة 

التعري������ف. قال �ساحب الت�سهيل عن تعريف 

املعرفة: »من تعر�س حلد املعرفة عجز عن 

)6(
الو�سول اإليه دون ا�ستدراك عليه«.

جالء مل يدعوا  ومع هذا ف������اإن العلماء الأ

ه������ذا امل�سطل������ح دون تعريف فقال������وا: »اإنه 

. ويق�سد باملعرفة 
)7(

م������ا و�سع �سيء بعين������ه«

�سم������اء املعرفة وقد عدها النح������اة �سبعاً  الأ

بقولهم من )الكامل(:

اإح���ف���ظ وق��ل ���س��ب��ع  امل���ع���ارف  اإن 

رجل ي��ا  الفتى  م��ا  ذا  اأن��ا �سالح 

أنواعها،  اأي اإن املعارف هي ال�سمائر بكل ا

أ�سماء العلم �سواء  والعلم وما يندرج حتته من ا

أو ل�سيء  ن�سان اأو حليوان اأو جلماد ا كان������ت لإ

�سماء املو�سولة،  �س������ارة، والأ أ�سماء الإ اآخر. وا

واملعرف باأل وامل�ساف.

وقيل اإن العلم اأعرف من ال�سمري وهذا 

يف غري ا�س������م اهلل تعاىل. واملعرف هو ال�سم 

املعني بالتعريف اأ�ساًل كالعلم. والتعريف هو 

حتويل النكرة اإىل املعرفة. وبالتعريف حتدد 

مكانة اجلمل������ة. والتعريف ل ميكن اأن يكون 

نهما ركيزتان بهما تقوم  مبعزل عن التنكري لأ

اجلملة ويعرف اإعرابها فمعناها.

أداة التعريف اأو حرف التعريف يبني  اإن ا

اخل�سائ�������س الدللي������ة وال�سكلي������ة للجملة، 

اإذ بدون������ه تنح�رص اجلمل������ة يف نوع اآخر من 

داة  . ومن هذه الأ
)8(

عنا�رص ال������كالم املختلفة

انطلق اللغوي������ون لدرا�سة التعريف والتنكري. 

وه������ذان امل�سطلحان تناولتهم������ا الدرا�سات 

داة وحدها  اللغوي������ة ذات املعنى. ولي�������س الأ

جدي������رة بالدرا�سة والبح������ث يف هذا امليدان 

خا�سة ب������ل هناك مقول������ة التخ�سي�س التي 

تعرب بطبيعتها وجوهرها. ومثل هذا البحث 

يف ق�سية التعري������ف والتنكري ي�ستلزم ك�سف 

)9(
معاين التعريف والتنكري.

وائل  وبالتعريف والتنكري �سنَّف النحاة الأ

�سماء اإىل )مع������ارف( و)نكرات( وهي اأول  الأ

، وذاك 
)10(

أ بدرا�ستها عن������د القدماء ما يب������دا

�س������ل عندهم يقدم  من منط������ق العرب، فالأ

ن و�سعها كان �سابق  والنكرات قبل املعارف لأ

املعارف، ودليلنا على ذلك على �سبيل املثال 

أريد تعريفه فال بد  ل احل�رص »كرا�س« فاإذا ا

أداة تعرفه مثل قولنا »الكرا�س«  م������ن اإ�سافة ا

�ساف������ة اإىل كلمة تبني ويظهر ت�سنيفه  أو بالإ ا

يف باب املعارف كقولن������ا: »كرا�س الطالب«. 

وذلك التعريف يدر�������س العلماء فيه امل�ستوى 

. وتت�سف 
)11(

املتعل������ق بال�س������كل وبامل�سم������ون
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النك������رة يف امل�ستوى ال�سكل������ي باأنها ميكن اأن 

أداة التعريف »األ« ويوؤك������د اللغويون  تقب������ل ا

وائ������ل الذين جمعوا بني النحو وعلم اللغة  الأ

بهام  باأنه ميك������ن ا�ستخدام رب للتنك������ري والإ

�س�س التي اعتمدها  كما يف رب رجل ومن الأ

وائل يف النحو اأن النكرة هي التي  العلماء الأ

)12(
تقبل »األ« فت�سبح معرفة.

أنها �سبيهة  أ�سم������اء العلم ا ويالحظ على ا

داة »األ«  �سماء العام������ة، اأي تكون قابلة لأ بالأ

داة مثل حممد وعلي  خرية ل تقبل الأ وهذه الأ

وهي تقب������ل التنوين الذي ي�ستخدم يف تنكري 

�سماء من مث������ل اإبراهي������م و�سيبويه، فاإذا  الأ

أردن������ا تنكريهما نقول: اإبراهي������ٌم و�سيبويٌه.  ا

)13(
وي�سمى هذا التنوين التنكري.

�سماء الت������ي تقبل »األ«  أثر عن الأ ومم������ا ا

داة  مثل احلارث واحل�س������ن فهي ل تتاأثر بالأ

نها ل تقوم ب������اأي وظيفة، بل هي �سماعية  لأ

وقد وظفها اجليل الالحق تقليداً.

وكما نعرف اأن اللغة العربية يف معظمها 

مث������ال العربية  �سماعي������ة ويتبني ذلك من الأ

التي ج������اءت خمالفة للقاع������دة نحو قولهم: 

فاأخ������اك نائب 
 )14(

»مك������ره اأخ������اك ل بط������ل«

�سل  فاعل لتقدمه ا�سم املفعول ويكون يف الأ

مرفوعاً لمن�سوباً ح�سب القاعدة.

أ�سباباً منهجية  مر الوا�س������ح اأن ا وم������ن الأ

ن ياأخذوا اجلملة   لأ
)15(

وائل دفعت العلماء الأ

ال�سمية وه������ي عبارة عن تركي������ب اإ�سنادي 

منطلق������اً لهم والعنا�رص املوؤلفة لهذا الرتكيب 

النحوي تبني خ�سائ�������س كل من العن�رصين 

�سا�سيني للمقولة اللغوية نحوياً. ومن ذلك  الأ

نرى اأن الفعل يحتاج اإىل ا�سم واجلملة تبنى 

أ�سا�سيني هما امل�سند وامل�سند  من عن�رصي������ن ا
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اإليه وبهما يتع������ني املعنى. ولذا جند �سيبويه 

يقول: »الفعل يحت������اج اإىل فاعل وتبعاً لذلك 

أنه يفهم من الفعل  اأن ناأخذ بع������ني العتبار ا

يف النظري������ة اللغوية القدمية دون اأي عن�رص 

يحم������ل طبيعة ال�سمائ������ر وتدخل يف �سنف 

�سماء«. الأ

ومن ذلك ن������رى التحليل الوظيفي ملقولة 

التخ�سي�س الذي جن������ده يف نظرية متميزة 

أو  ج������زاء اجلملة ا خباري لأ ح������ول ال������دور الإ

عنا�������رص ال������كالم املختلفة. وبه������ذه النظرية 

حت������دد اخل�سائ�������س الدللي������ة وال�سكلية ملا 

ي�سم������ى باملع������ارف والنك������رات وميي������ز هذا 

أو  أداة التعريف ا العن�رص »األ« يف م�سطل������ح ا

حرف التعريف كوحدة لغوية متميزة. اإل اأن 

�سا�سية لدرا�سة التعريف والتنكري  امل�سائل الأ

داة فقط بل يف معاين  ل تبحث يف نظرية الأ

التعريف والتنكري. وهذه النظرية تخت�س بها 

)16(
جميع وحدات اللغة.

�- اأنواع التعريف:

ق�س������م العلم������اء القدام������ى التعريف اإىل 

�سنفني كبريين:

1- �سن������ف خا�������س وه������و ال������ذي تكون 

�سم������اء �رصورية لوجوده������ا وقيامها  في������ه الأ

بوظيفتها يف اللغة. ويطلق على هذا ال�سنف 

�سارة  أ�سماء الإ �سلي جن������ده يف ا التعري������ف الأ

)17(
واملو�سولة.

2- و�سن������ف ع������ام وهو ال�سن������ف الذي 

�سلية ثم  يحمل معنى النك������رة يف �سيغته الأ

ي�سبح من املعارف نتيجة تاأثري عوامل لغوية 

�سم������اء العامة ميكنها اأن  معروفة، اأي كل الأ

حتل حمل املع������ارف يف طبيعتها. ويدخل يف 

طار ال�سم املعرف باأداة التعريف. هذا الإ

اللغة اأن ال�سمري 
 )18(

ويرى بع�س علم������اء

أن������ت« ميكن اأن يكون معرف������اً بالهمزة التي  »ا

. واملتمعن يف هذه 
)19(

ت������دل عل������ى التعري������ف

النظري������ة يج������د كاًل من التعري������ف والتنكري 

أنواع كثرية هي: ينق�سم اإىل ا

- اأواًل- الذكر: وهو الذي يرتبط بال�سيء 

املعلوم املذكور مثل قوله تع������اىل: »َمثَُل نُوِرِه 

َكِم�ْس������َكاٍة ِفيَها ِم�ْسَب������اٌح امْلِ�ْسَباُح يِف ُزَجاَجٍة 

. ف������اأداة 
)20(

» أَنََّه������ا َكْوَك������ٌب ُدرِّيٌّ َجاَج������ُة َكا الزُّ

التعري������ف يف »األ« يف كلمت������ي »امل�سب������اح« 

و»الزجاج������ة« هي ربط مب������ا قبلها )م�سباح 

وزجاجة(.

- ثاني���ًا- الق�س���د: يعن������ي ال�سيء املعلوم 

املق�سود مثل جاء القا�س������ي اإذا كان ال�سيء 

معلوماً لدى ال�سامع واملتكلم معاً.

- ثالث���ًا- احل�س���ور اأو الوج���ود: وهو اأن 
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يكون ال�س������م معلوماً وحا�������رصاً مثل قولنا: 

»جاءين هذا الرجل«.

أداة التعري������ف »األ« ذات اأهمية  وتعت������رب ا

ك������ربى يف علم اللغ������ة العربية ال������ذي يتمتع 

حينئذ مبعنى التعميم وهي تت�سف بالتعبري 

أداة  �سياء اأو جم������رد ا ع������ن �سنف ما م������ن الأ

)21(
للجن�س.

ومن خالل عر�سنا له������ذه النظرية تبني 

لنا بع�������س اخل�سائ�س الدقيق������ة ل�ستعمال 

أداة التعري������ف للجن�������س، اإذ ن�ستطيع متييز  ا

أنواع رئي�سية هي: ثالثة ا

أداة جن�س للتعميم الفعلي تدخل  - اأواًل: ا

�سياء  على ال�سم الذي يفيد �سنفاً معيناً من الأ

وت�ستغرق حينئ������ذ اأي جزء من هذا ال�سنف 

 )22(
ن�َساُن �َسِعيفاً« مثل قوله تعاىل: »ُخِل������َق الإِ

ن�سان«كا�سمية ل�سنف  حيث يربز ال�س������م »الإ

)23(
�سياء املتماثلة. من الأ

أداة جن�������س للتعمي������م املجازي  - ثاني���ًا: ا

ت�ستعم������ل م������ع ال�سم الذي يفي������د �سنفاً من 

�سي������اء ل من حيث ال�ستغ������راق احلقيقي  الأ

�سارة  جلمي������ع اأجزاء ال�سنف بل من حيث الإ

جزاء  اإىل اخل�سائ�س املميزة العامة لهذه الأ

أة«.  املتماثلة مثل قولنا »الرجل اأف�سل من املرا

أة معينة ولكن  أو امرا وليق�سد رجل مع������ني ا

أة ما. أية امرا يق�سد اأي رجل ما اأف�سل من ا

أداة جن�������س للتعب������ري عن تعيني  - ثالث���ًا: ا

أو  امل������ادة حني ت�ستعمل مع ا�س������م يفيد مادة ا

�سي������اء املتماثلة مثل قول������ه تعاىل:  �سف������ة الأ

)24(
.»

ّ ٍ
»َوَجَعلْنَا ِمَن امْلَاِء ُكلَّ �َسيٍء َحي

أداة اجلن�س  ون�ستنتج مما �سبق اأن متييز ا

للتعمي������م الفعلي اإذا كان������ت من ال�سم ميكن 

ا�ستبدال������ه بكلمة كل ففي غري القراآن نقول: 

ن كل تدل على  »خلق كل اإن�س������ان �سعيفا«، لأ

العموم.

وم������ا ن�ستنتج������ه من ه������ذه النظرية التي 

ا�سرتعت اهتمام العلم������اء الذين جمعوا بني 

الدر�س النحوي والدر�س البالغي ما يلي:

أث������ر الدر�������س البالغ������ي بنظري������ة اإذ  - تا

به يح������دد و�سع اجلمل������ة العربية من حيث 

ن اجلمل������ة ل تظهر  الت�رصي������ف وعدم������ه، لأ

دللته������ا املوقعية اإل من خالل متكنها وعدم 

)25(
متكنها.

عرابية  والتعريف والتنكري حتدد احلالة الإ

حوال معارف  ن اأ�سحاب الأ للحال وال�سفة لأ

عند اجلمهور النح������اة واأما ال�سفات فتوابع 

وميك������ن حتديد وظيف������ة كل م������ن التعريف 

والتنكري يف اللغة من خالل الدر�س البالغي، 

اإذ بهما ت�ستقي������م وتت�سح املعامل ولذلك جند 

الدر�س البالغي ل ي�ستغني عن هذه النظرية 

�ساليب املختلفة. التي حتدد اأق�سام الأ
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مثلة التي  ويف هذا ال�ساأن نورد بع�س الأ

ُ الَِّذي 
َّ

تو�سح ذلك كقول اهلل عز وجل: »اهلل

يَزاَن َوَما يُْدِريَك لََعلَّ  قِّ َوامْلِ أَنَزَل الِْكتَاَب ِباحْلَ ا

)26(
اَعَة َقِريٌب«. ال�سَّ

ية الكرمي������ة امل�ست�سهد بها  ففي هذه الآ

ف������اإن تعريف ال������كالم ال������ذي احتوته يظهر 

أث������ري التعريف يف املعنى واإ�سافة �سبه  مدى تا

اجلملة اإىل الكتاب املعرف باأل يقوي معناها 

ويوؤكده.

فالتعريف اإذاً له مكانة يف اللغة العربية 

ول  ومن يتمع������ن يف طيات كت������ب الرعيل الأ

م������ن العلماء ل يكاد يجد ف�ساًل وا�سحاً بني 

الدر�������س النحوي والبالغي لع������دم ا�ستقالل 

كل عل������م بنف�سه ول ندعي باأن كلمة بالغة مل 

تكن موجودة واإمن������ا امل�سطلح املعروف لدى 

الدار�سني مل يكن متداولً كعلم قائم بذاته.

واحل������ق اأن البالغ������ة يف الق������رن الثالث 

الهج������ري كانت وطيدة ال�سل������ة بالنحو كاأنه 

جزء منها.

 
)27(

ْعَمى«. أَن َجاءهُ الأَ وقوله عز وج������ل: »ا

أكتم فالتعريف يف  أم ا فامل������راد عبد اهلل ب������ن ا

عمى يدل على اأن هناك  كل من الر�سول والأ

عهداً بني املتكلم واملخاطب فاهلل جل جالله 

خاطب نبيه على رج������ل معروف لديه �سلى 

اهلل عليه و�سلم.

- ثالث���ًا: والتعريف الذهني ل يكون فيه 

ب������ني املتكل������م واملخاطب عه������د ولكنه معتاد 

م������ن النا�س ولهذا ل ميكن حمله عن اجلن�س 

فجعله بع�������س املحققني قريباً م������ن النكرة 

ن التعريف يك������ون باعتبار الوجود. واأمثلة  لأ

قولن������ا: ذهبت اإىل املدينة دون تعيني املدينة، 

ولي�������س عنها �ساب������ق معرفة وكذل������ك قولنا: 

�رصبت املاء، فالتعريف هن������ا ل يزيد الكلمة 

و�سوحاً ولنخرجها من دائرة النكرات.

- رابع���ًا: كل ما يق������ع منادى اأو م�سحوباً 

باإ�سارة ي�سمى تعريف احل�سور، ومثاله قول 

أنه حا�رص بني  أيها الرج������ل ومع ا املنادى: يا ا

يديه ومق�سود فاإن ذل������ك الرجل يبقى غري 

معروف اأو معهود.

- خام�س���ًا: اأن تك������ون األ ال������ذي املت�سلة 

أو ا�سم املفع������ول كما يف قول  با�س������م الفاعل ا

الفرزدق )من الوافر(:

ما اأنت باحلكم الرُت�سى حكومته

�سيل والذي الراأي واجلدل وال االأ

داة يف الرتا�س������ي ل حتم������ل معنى  ف������الأ

التعري������ف بل حتم������ل معنى ا�س������م املو�سول 

 
)28(

الذي.
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- �ساد�س���ًا: اأن تك������ون عو�س������اً من تعريف 

�سافة مث������ل جاء يف الب�سمل������ة »ب�سم اهلل  الإ

لف  الرحمن الرحيم« بقيا�������س األ جتتمع الأ

�سافة ولكنها جاءت كذلك وكانت  والالم والإ

�سفة املعرفة ال�سابق������ة. مثل قولنا: »مررت 

لف والالم يف  بالرجل احل�سن الوج������ه« فالأ

كلمة »احل�سن« �سفة للرجل.

عالم مثل  - �سابع���ًا: اأن تكون زائدة يف الإ

احل�سن واحلارث.

�سماء  - ثامن���ًا: اأن تك������ون حت�سينه يف الأ

املوجودة مثل التي والذي.

- تا�سع������اً: اأن تك������ون لللمح مث������ل قولنا: 

ذان« اأي نلمح اإليه. »الآ

 �- التنكري:

تعريف لغة:

وج������اء يف م������ادة )نك������ر( يف )ال�سحاح( 

»النك������رة �س������د املعرفة، وقد نك������رت الرجل 

ع�سى  أنكرته، مبعن������ى قال الأ وا�ستنكرت������ه، وا

)من الب�سيط(:

نكرت ال��ذي  ك��ان  وم��ا  واأنكرتني 

من احلوادث اإال ال�سيب وال�سلعا

قد نك������ره فتنك������ر، اأي غ������ريه فتغري اإىل 

أنكر  أ�سا�������س البالغة: »ا جمهول«. وج������اء يف ا

أبلغ من  ال�سيء ونكره وا�ستنكره، وقيل: نكر ا

أنكر بالغني«. وورد يف الل�سان  نك������ر بالقلب وا

اجل������زء 14 �س272 »..ونك������ره وينكره نكراً، 

فهو منكور، وا�ستنكره فهو م�ستنكر، واجلمع 

أبو احل�سن: »واإمنا  مناكري« عن �سيبويه. قال ا

ن حك������م مثله اأن اجلمع  اأذكر هذا اجلمع لأ

ل������ف والتاء يف  بال������واو والنون املذك������ر وبالأ

املوؤنث. والنكر والنكراء، ممدود: املنكر ويف 

 )29(
التنزيل العزيز: »لََّق������ْد ِجئَْت �َسيْئاً نُّْكراً«.

وقال ق������د يحرك مث������ل ع�رص وع�������رص، قال 

�سود بن يعفر )من املتقارب(: ال�ساعر الأ

اأت�������وين ف���ل���م اأر��������ض م����ا ب��ي��ن��وا

وك������ان������وا اأت����������وين ب���������س����يء ن��ك��ر

اإذا النكرة عند اللغويني هي �سد املعروف 

املع������رف املعلوم وهذا ظاه������ر يف تعريفاتهم 

آنية التي  أق������رب اإىل الدرا�س������ات القرا وكلها ا

كانت تبحث يف الرتكيب القراآين.

�- التنكري:

تعريفه اإ�سطلحًا:

ت������دل النكرة على ا�سم دال على �سائع يف 

جن�سه، وعالمتها اأن يقب������ل ال�سم »األ« واأن 

يوؤثر فيه������ا التعريف مبعنى اأن دخولها عليه 

ل ولكنه  أو يك������ون غري قابل لأ يجعله معرفة ا

واقع موقع ما يقبلها مثل ذي مبعنى �ساحب 

و»م������ن« و»ما« ال�رصطيت������ني لوقوعهما موقع 

اإن�سان. وكذلك �س������ه ومه منونتان فاإنهما ل 

يقبالن »األ« ولكنهما تقعان موقع ما يقبلهما 
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وهم������ا: �سكوتا واإنكفاف������ا. والتنكري هو جعل 

املعرف������ة نكرة اأي جلب ال�سي������وع لال�سم بعد 

تعيينه.

ويتحق������ق التنكري لال�س������م باإبطال ندائه 

أو بقطعه  اإذا كان من������ادى نحو: »يارج������ل«، ا

�سافة كقطع كلمة كت������اب مثل قولنا  ع������ن الإ

كتاب حممد. ويتحقق التنكري اأي�ساً باجلمع 

والتثنية فكلمة حممد علم معرفة، فاإذا ثنى 

اأو جمع �ساع وتنكر وجاز دخول »األ« عليهما 

فيقال املحمدان واملحمدون. وللتنكري تنوين 

ي�سم������ى تنوي������ن التنكر. وه������و التنوين الذي 

�سماء املبني������ة للدللة على تنكريها  يلحق الأ

مثل كلمة: »�سيبويه املبنية« اإذا نونت �سارت 

نكرة. وبالنكرة وال�سف������ة واملو�سوف. وهي 

عمدة يف كالم العرب. ونرى در�سهم ل يخلو 

م������ن باب التنك������ري، كل در�س له������م يربطونه 

بالتعريف والتنكري ملا لهما من اأهمية ق�سوى 

يف علم العربية وك�سف اأ�رصاره.

�- التعريف والتنكري:

ح������ني نريد اأن نع������رف كاًل من التعريف 

والتنكري عند البالغيني فال بد من النظر يف 

كتب اللغويني الذي������ن جمعوا بني الدرا�سات 

البالغي������ة والنحوي������ة معاً، وكان������ت بحوثهم 

منتقاة م������ن الدرا�س������ات ال�سمولية ولذا كان 

معظ������م البالغي������ني ح������ني ظه������ر امل�سطلح 

أبو عبيدة  البالغي من النح������اة على �ساكلة »ا

معمر بن املثنى« �ساحب كتاب جماز القراآن 

و�سط موؤلف معاين القراآن. خف�س الأ والأ

فالتعريف ل������دى البالغيني يحدد موقع 

اجلملة يف الن�������س ويعطي لها ن�سقاً خا�ساً. 

�سل  فالتعب������ري بالتنك������ري للعم������وم وه������و الأ

والتعريف للتخ�سي�س وهو الفرع. فالبحث 

عن تو�سي������ح �سامل لهات������ني النظريتني اأمر 

يتطل������ب جهداً كب������رياً لكنن������ا �سنقت�رص على 

بيان ما جاء عن البالغيني يف القرن الثالث 

الهجري فابن قتيبة يف كتابه م�سكل القراآن 

�سباه والنظائر  من �س220 وال�سيوطي يف الأ

ول والثاين. اجلزء الأ

�ساليب  فالتعريف والتنكري كالهما من الأ

البالغي������ة والتي من حق البليغ اأن ي�سمنهما 

يف كالمه اإذ لكل منهما مو�سعه الذي يتطلبه 

ول يح�سن فيه غريه. فقد يح�سن تعريف كلمة 

يف مو�س������ع ليح�سن فيه تنكريها، بينما نرى 

العك�س هو ال�سحي������ح يف مو�سع اآخر. ذلك 

ن ما يفيده التنكري غري ما يفيده التعريف.  لأ

�سب������اب هي التي تدعوا اإىل تنكري الكلمة  والأ

أو اإىل تعريفه������ا، وقد ن�س العلماء على هذه  ا

�سب������اب وح������اول بع�سه������م ح�رصها فمن  الأ

ال�سباب الداعية اإىل التنكري ما يلي:
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- اإرادة الوحدة نحو قول اهلل جل ثناوؤه: 

)30(
أَْق�َسى امْلَِدينَِة يَ�ْسَعى«. ْن ا »َوَجاء َرُجٌل مِّ

- اإرادة النوع مثل قوله تعاىل: »َهَذا ِذْكٌر 

)31(
�ْسَن َماآٍب«. نَّ ِللُْمتَِّقنَي حَلُ َواإِ

أنه اأعظم من  - اإرادة التعظي������م ومعناها ا

أَْذنُواْ   ويعرف نحو قوله تع������اىل: »َفا
ّ

اأن يع������ني

)32(
ِ َوَر�ُسوِلِه«.

ّ
َن اهلل ِبَحْرٍب مِّ

نَّ لَنَا  أَاإِ - اإرادة التنكري مثل قوله تعاىل: »ا

)33(
ْجراً«. لأَ

ن  - اإرادة التحق������ري مثل قول������ه تعاىل: »اإِ

)34(
نَّ «. لَّ الظَّ يَتَِّبُعوَن اإِ

- اإرادة التقليل مثل قوله تعاىل: »َوِر�ْسَواٌن 

)35(
أَْكرَبُ«. ِ ا

ّ
َن اهلل مِّ

ومثل قول ال�ساعر:

ق���ل���ي���ل م���ن���ك ي��ك��ف��ي��ن��ي ول��ك��ن

ق��ل��ي��ل ل�����ه  ي����ق����ال  ق���ل���ي���ل���ك ال 

أ�سب������اب التعريف عن������د البالغيني  أم������ا ا ا

ولني  فنذكر منها ما ج������اء يف متون وكتب الأ

م�ستندي������ن يف ذل������ك عل������ى الكت������ب اللغوية 

واملراجع التي بحثت هذا املو�سوع وهي:

َكُر  �سارة من قوله تعاىل: .»َولَيْ�َس الذَّ - الإ

نثى  . اأي الذكر الذي طلبته كالأ
)36(

نثَ������ى« َكالأُ

الت������ي وهبت لها واإمنا جع������ل هذا للخارجي 

ينِّ نََذْرُت لََك َما يِف  مبعنى الذي يف قولها: »اإِ

)37(
راً«. رَّ بَْطِني حُمَ

�س������ارة اإىل معهود ذهني وهو ما كان  - الإ

أو ال�سياق الذي  له �سابق معرفة يف الن�������س ا

ْذ ُهَما  اأتى به من قبل مثل قول اهلل تعاىل: »اإِ

)38(
يِف الَْغاِر«.

واأما التعريف باملو�سولية، فمن فوائده:

- اأن يكون لكراه������ة ذكره بخا�س ا�سمه 

أو �رصاً عليه. ا

أو لغري ذلك. هانته ا - اأن يكون لإ

رادة العموم اأو لالخت�سار. - اأن يكون لإ

لف والالم. - اأن يكون بالأ

�سافة لالخت�سار لتعظيم  - اأن يكون بالإ

امل�ساف ولق�سد العموم.

لي�س������ت  الذك������ر  نف������ة  الآ �سب������اب  الأ اإن 

بال�������رصورة اأن تكون للتعريف والتنكري بل اإن 

�سباب كامنة يف القرائن املحيطة بالكالم،  الأ

ن التنك������ري ي�ستعمل ملا ي�ستعمل له التعريف  لأ

هان������ة والتعظيم فاإنهما ي�سرتكان  اأحياناً. لالإ

يف ال�سفتني.

يق������ول الدكتور اأحمد بدوي يف كتابه من 

بالغ������ة القراآن: »وقفت طوي������اًل عند ال�سم 

النك������رة، اأتبني ماقد يدل علي������ه التنكري من 
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معن������ى، ودر�س������ت ماذكر العلم������اء من معان 

قالوا: اإن التنكري يفيدها. وبدا يل من التاأمل 

الطوي������ل اأن النكرة يراد بها واحد من اأفراد 

اجلن�س، ويوؤتي بها عندما ل يعنيَّ الفرد.

فالنكرة غري مقيدة اإذ جند علماء البالغة 

يف الق������رن الثال������ث ي�ست�سف������ون منها معان مل 

تفدها بطبيعته������ا بل ا�ستفادتها من الرتكيب 

الذي �سيغت فيه، فكاأمنا املقام الذي وردت 

فيه ي�سف النكرة ويحدد معناها. وقد جعلها 

�س������ل ويت�سح ذلك يف  هوؤلء العلماء هي الأ

علم البالغة بقولهم اإن النكرة توؤنث. واأورد 

وائ������ل اأن النكرة تغلب على  كذلك النحاة الأ

معرفة اإذا اجتمع يف جملة تنكري مع تعريف 

أقب������ل رجل وزي������د �ساحكني«  مث������ل قولنا: »ا

ف�ساحكني جاءت من�سوبة على حال ل بدل 

ذل������ك جاء من النكرة ومل ي������اأت مرفوعاً على 

الو�سفية. ولكل من التعريف والتنكري مزاياه 

واإل ا�ستويا يف ال�ستعمال.

ه������ذا وق������د كان ل������� �سيبوي������ه، تلمي������ذ 

اخللي������ل، الف�س������ل يف بلوغ النح������و العربي 

قمت������ه، ويعد من�سفه »الكت������اب« اأول تاأليف 

Systématisation وتركيب له.

أ�سار بع�س الدار�سني اإىل  لق������د �سبق واأن ا

غياب نظرية نحوية للجملة لدى نحاة العرب. 

فلئ������ن كانوا ميي������زون بني اجلمل������ة ال�سمية 

واجلمل������ة الفعلية، فاإنه������م يعدمون مفهومي 

امل�سن������د وامل�سند اإلي������ه يق�س������دون باجلملة 

ال�سمية ما نعنيه نحن ب�Sujet، وهو عندهم 

أ به« وباجلملة الفعلية لفظ  أ »اأي ما يبدا املبتدا

»الفاع������ل« لن�رص اإىل اأن لفظ »Sujet« غائب 

اليوم كذلك يف امل�سطلحات النحوية العربية 

مارات الدالة على  وه������ذه اأمارة من جملة الأ

خ�سو�سية النح������و العربي الذي ظل مبعزل 

ر�سط������ي، اإذ اأحجم عن ربط  ع������ن املنطق الأ

حتليل اللغ������ة مبقولته وظ������ل مرتبطاً اأميا 

�سالم اخلا�سة، فمفهوم  ارتباط بنظريات الإ

القيا�������س قد حمل النحاة العرب على تنظيم 

اللغة العربية يف نظ������ام متنا�سق ي�سد بع�سه 

بع�ساً. غري اأن اأهل الخت�سا�س قد لحظوا 

 Empirique اأن النحو العربي نحو عملي

غريقي، وقائم  اأكرث مما هو عليه النح������و الإ

أو  على اعتبارات ديني������ة، فاخلليل و�سيبويه ا

أتباعهما مل ي�ستغلوا على �ساكلة الفال�سفة بل  ا

فعلوا ذلك بو�سفهم قراء للقرن وحمللني.
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أم������ا مركز الكوفة، بع������د مركز الب�رصة،  ا

آنية. وكان  فقد تخ�س�������س يف القراءات القرا

أك������رب نحاة الكوفة يع������ود له الف�سل  الفّراء ا

يف و�س������ع م�سطلحات جديدة، وكان منهجه 

الطريق قائماً على تنظيم ال�ستقراء النحوي 

بيات ال�سعرية. بال�ست�سهاد بالأ

هذا وقد عرفت مدر�سة الب�رصة اإ�سعاعاً 

بينا بف�سل اجليل الذي اأعقب �سيبويه. وقد 

ا�ستقر هوؤلء اللغويون اجلدد يف بغداد.

يف ح������وايل الق������رن احلادي ع�������رص، ملع 

جنم مدر�سة بغ������داد، حيث برز فيها العديد 

م������ن املنظرين والنحاة الذين ارتقوا بالدر�س 

اللغوي. ول ميكننا ذكرهم جميعاً: لقد جعل 

�سا�س لكل  املربد من كتاب �سيبويه الكتاب الأ

درا�سة لغوية، اأما ثعلب فقد عني بامل�ساجالت 

أم������ا عثمان بن جني  النحوية الكربى..اإلخ. ا

)941-1002( فقد قام بعمل هائل متثل يف 

اللغة   Systématisation وبن������اء  �سياغة 

عراب  العربية. وقد و�سع كتاب �رص �سياغة الإ

وفيه يحدد جوهر ووظيفة احلروف، وكتاب 

اخل�سائ�������س وفي������ه يعر�س مب������ادئ النحو. 

أثر ابن مالك  ومن نهاية هذه الف������رتة، يبزغ ا

)املول������ود باإ�سباني������ا يف 1206، واملت������ويف يف 

لفية وهي عبارة  دم�سق يف 1274( �ساحب الأ

عن ق�سيدة تعليمية حت������وي األف بيت حول 

النحو. يعر�س فيها ابن مالك نظرية �رصفية 

متي������ز بني ثالثة اأق�سام م������ن الكلمة: ال�سم، 

�سا�سية  الفع������ل،  احلرف غري اأن عنايت������ه الأ

عراب الذي ي�سكل مدخاًل  اجتهت �سوب الإ

لعلم الرتاكيب.

خالل هذه الف������رتة، اأ�سبح������ت اإ�سبانيا، 

بف�سل نحاتها املختلفني، اأحد املراكز الهامة 

للنح������و العربي، بيد البحث اللغوي، بعد ابن 

جني، اأ�سبح يفتق������ر اإىل الطرافة اإذا اكتفى 

برتدي������د امل�سادر. هذا ون�سري اإىل اأن مو�سوع 

بحاث كان دائماً اللغة العربية القحة  هذه الأ

�سيل������ة اأي عربية الب������وادي كما دونت يف  الأ

ال�سعر والقراآن ولي�������س ال�سعر والنرث اللذين 

جاءا بعد ذلك.

وروبيون، مثل رميون  لقد عني النحاة الأ

 )1305-1235( Raymond Lulle ل������ول

 J.C.Scaliger وكذل������ك ج.ك. �سكاليج������ر

باآثار النحاة العرب، ويعتقد اليوم اأن مفهومي 

اجل������ذر Racine والت�رصيف Flexim قد 

اقرت�سا من النحاة العرب.
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�ستاذ يا�رس املالح حماوري يف هذا العدد من »املعرفة«  ميك������ن القول اإن الأ

متعدد املواهب، فهو مو�سيق������ي واأديب اأطفال وخطاط واإعالمي يف امل�سموع 

واملرئ������ي، وهو حما�رس يف املراك������ز الثقافية. اإنه باقة فنون يف �سخ�ص واحد، 

ب������ال مبالغ������ة، وترجع �سداقتي ل������ه اإىل اأكرث من ن�سف ق������رن، وهو، مع هذه 

التعددي������ة، ظريف كل الظرف، ول عج������ب يف ذلك فهو حفيد رجل م�رسحي 

كان يف جوقة م�رسح اأبي خليل القباين.

❁    ❁    ❁

يا�رس املالح : 

مواهب يف �شخ�ص واحد

اأديب وقا�س �سوري. ❁

ò

❁
�إعد�د: عادل �أبو �شنب
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- اأرّحب بك يف هذا اللقاء. عرفتك 

وعرفتك  ت���زال.  وم��ا  ال�شباب،  �شّن  يف 

اأن  لك  فهل  املواهب،  متعدد  دم�شقيًا 

حتدثنا عن والدتك ون�شاأتك، وما اأثر 

يف تكوينك وراثة وممار�شة؟

أيار يف العام  • ولدت يف التا�سع ع�رش من ا
1933 بدم�سق -حي املهاجرين- �سفح جبل 

والد. كان يل �سقيقتان  قا�سيون. وكنت اآخر االأ

أ�سق������اء، رحلوا جميعاً ومل يبق �سواي.  وثالثة ا

أ�سنان، تعلم  كان والدي حممد فهمي طبيب ا

م������ي �سال������ح الدروي�ش،  املهن������ة من جدي الأ

وت������زوج ابنته. وكان ا�سم ج������دي هذا ال�سيخ 

حممد �سالح عثمان بك مو�سى با�سا، ثم لقب 

�سلي ملمار�سته طقو�ش املولوية.  بالدروي�ش االأ

ع�ساء البارزين يف  وكان قبل ذلك اأح������د االأ

دوار،  فرقة اأبي خليل القباين. ميثل بع�ش االأ

وير�س������م الديك������ور، ويعد مالب�������ش املمثلني، 

أبا  آلة اإيقاع. وقد رافق ا ويعزف على العود وا

خلي������ل يف رحلت������ه اإىل �سيكاجو يف اأمريكا يف 

العام 1893 لتاأدي������ة حفالت امل�رشح الغنائي 

يف املعر�������ش العاملي الكولومبي يف �سيكاجو. 

�سنان،  أق������ام ليتعلم �سنعة ط������ب االأ وهن������اك ا

وا�ستقال من الفرقة ليتفرغ اإىل هذه ال�سنعة، 

وح������ني ع������اد اإىل دم�سق علّ������م ولديه حلمي 

أ�سنان  وفار�س������اً ووالدي فكان������وا اأول اأطباء ا

تخرجوا يف مدر�سته، ثم اأجازتهم كلية الطب 

أوائل الع�رصينيات. يف اجلامعة ال�سورية يف ا

ن�س������اأت يف بي������ت حاف������ل بالف������ن. فاأمي 

تعزف على الع������ود وكذلك اأختاي؛ وكنت يف 

ال�ساد�سة من عمري اأح�رص ا�ستقبال الن�ساء 

يف بيتنا، فاأ�سمع العزف والغناء، واأرى الرق�س 

املحت�س������م توؤدي������ه بع�������س احلا�������رصات على 

الطريقة ال�سامية، واحلوارية الغنائية )تعي 

( توؤديها اأخت������اي ال�سمراء والبي�ساء، 
ّ
ع الفي

خرى.  وكل منهم������ا متدح نف�سه������ا وتزري بالأ

كان������ت حوارّية فكاهية، قد يكون فيها بع�س 

الرجتال. فلما تعلم������ت العزف على العود، 

عزف على  وبلغت التا�سعة، دعتني والدتي لأ

الع������ود يف ا�ستقب������ال الن�س������اء. فكنت اأعزف 

رق�سات )�سّتي( و)الهوامن( و)اجلزائر( وهي 

املاألوف������ة عند الن�ساء يف ذل������ك الوقت، فكن 

أنا العازف  يرق�س������ن اأمامي فاأتباهى ب������اأين ا

ال�سغري يف املجتمع الن�سائي اجلميل.

أم������ي ر�سامة باأق������الم الر�سا�س  وكانت ا

والتلوي������ن، تر�س������م لوال������دي لوح������ة مزينة، 

أ�سماء الطبخ������ات ال�سامية موزعة  حتت������وي ا

على ثالثني يوماً، فيخت������ار منها قبل ذهابه 

اإىل عيادت������ه اإح������دى الطبخ������ات، فيكون ما 
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أراد، وتق������دم اإلينا الطعام م�ساًء قبل غروب  ا

أ  ال�سم�������س حني يعود اأبي م������ن عيادته، ويبدا

اأبي بتناول الطعام فيك������ون هذا اإيذاناً مبد 

أيدينا اإىل الطعام بعده. وبعد الطعام ن�سعد  ا

اإىل )البلك������ون( املط������ل على مدين������ة دم�سق. 

ويجل�س اأبي على الديوان وجنل�س نحن على 

ديوان اآخر. وتاأتي اأمي بالعود فتعزف وتغني 

ب������ي )يا حلو يا م�سلّيني( فيطرب ونطرب.  لأ

ونق�سي اأم�سّية جميلة يف حوار ممتع يبدوؤه 

اأبي دائماً ب�سوؤال اأحدنا.

وكانت اأمي يف وق������ت فراغها، اإن وجد، 

ت�سنع م������ن ورق الكرني�س املل������ون، اأغ�ساناً 

زاهري امللونة والع�سافري املعلقة  تك�سوها بالأ

غ�سان، وجتعلها يف مزهرية �سينية، ثم  بالأ

حت������دد مكانها بعد م�س������اورة اأختي الكبرية، 

وت�سعه������ا يف الزاوي������ة املنا�سب������ة يف حجرة 

ال�سيوف.

أبي ف������كان هاوياً للف������ن ل ميار�سه  أم������ا ا ا

واإمن������ا ي�ستمت������ع ب������ه. كان عندن������ا )راديو( 

و)فونوج������راف( وكان������وا ي�سمون������ه )�سندوق 

أ�سطوانات  �سم������ع(، ولدينا جمموع������ة م������ن ا

أم كلثوم و�سيد دروي�س  ملحمد عبد الوهاب وا

وفتحية اأحمد وغريهم.

وكان اأبي يط������رب لعبد الوهاب، وكذلك 

أن������ا واإخوت������ي، اأما �سهرة اخلمي�������س يف اأول  ا

كل �سه������ر فكانت مميزة. ه������ي �سهرة طربية 

أم كلثوم  حق������اً. ن�ستمع فيه������ا اإىل ما تغني������ه ا

ذاعة امل�رصية يف ثالث  يف حفالتها ع������رب الإ

و�سالت غنائي������ة، متتد اإىل ما بعد منت�سف 

الليل.

وكنت اأحف������ظ اللحن لكرثة م������ا يتكرر، 

فاأعزفه يف اليوم التايل على عودي، فت�سفق 

يل اأمي، وت�سجعني عل������ى مزيد من احلفظ 

تقان. والإ

اأثرت  البيت  ن�ساأتك يف  اإذا كانت   -

درا�ستك،  اأث��ر  فما  التاأثري،  ه��ذا  فيك 

وما اأحاط بك من معلمني واأ�سدقاء 

يف اإثراء معارفك و�سقل مواهبك؟

• كان������ت درا�ستي البتدائي������ة يف مدر�سة 
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طارق ب������ن زياد يف ح������ي املهاجرين بدم�سق 

–ال�سم�سية- اجلادة الثالثة، وهي قريبة من 
بيتنا الذي يقع يف اجلادة ال�ساد�سة. يف هذه 

املدر�سة تفتحت مواهبي يف جمال املو�سيقى 

واخلط العربي والتمثيل امل�رصحي.

أتلقى درو�س املو�سيق������ى، واأعزف  كن������ت ا

�سدقائ������ي يف بيوته������م واأغني بع�س اأغاين  لأ

حممد عبد الوه������اب وكنت بارعاً يف اخلط 

الرقعي، وكان معلمنا جمال الع�س، ويف درو�س 

أ�ستاذنا اأكرم الطرابل�سي يكلفني  العربي كان ا

كتاب������ة اأمثلة النحو على ال�سبورة يف الفر�سة 

أتباهى  قبل اأن يدخ������ل علينا ليعلمنا، فكنت ا

اأمام رفاقي ح������ني يك�سف �ستار ال�سبورة عن 

خطي اجلميل. ويف حف������الت املدر�سة كنت 

اأمثل بع�������س امل�ساهد على امل�������رصح بتوجيه 

أنال  م������ن الفنان امل�رصح������ي �سربي عّي������اد، وا

اجلوائز.

كل ذلك غر�س يف نف�سي حب اللغة العربية 

يف وقت مبك������ر، ور�سم درا�ست������ي امل�ستقبلية 

يف اجلامعة، فتخ�س�س������ت بالعربية يف كلية 

داب، وتخرج������ت بعدئ������ذ يف كلية الرتبية  الآ

مدر�س������اً للغة العربي������ة يف املدار�س الثانوية. 

داب بعنوان  وكانت ر�سال������ة تخرج������ي يف الآ

مثال والتمثيل« وهي اأول ر�سالة اإبداعية  »الأ

غري بحثي������ة، قدمت فيها �سب������ع م�رصحيات 

مثال العربية. وكانت  م�ستمدة من ق�س�س الأ

ر�سال������ة تخرج������ي يف كلي������ة الرتبي������ة بعنوان 

»ال�سينما واأثرها يف الرتبية احلديثة«. وهي 

ر�سالة غري م�سبوقة يف هذا املو�سوع الرتبوي 

الفني.

- ما عرفته عنك اأنك اأ�س�ست فرقة 

يف  ت��در���ض  واأن���ت  وم�رصحية  مو�سيقية 

اجل��ام��ع��ة. ف��م��ا ح��ك��اي��ة ه���ذه الفرقة 

اجلامعية؟

• يف احلقيق������ة كنت اأحد املوؤ�س�سني لهذه 
الفرقة، ورمبا كنت اأول من جذب املوهوبني 

اإىل بناء ملح������ق باأبنية اجلامعة ي�سم رابطة 

الطالب ب������اإدارة د. اإ�سماعيل عزة. وكان من 

اأهداف الرابطة ت�سجي������ع الطلبة املوهوبني 

أوق������ات الدوام،  عل������ى اأن يتدرب������وا خ������ارج ا

ويف الفر�������س على ما ميلك������ون من هوايات، 

وخ�س�ست حجرة للمو�سيقا، فيها بيانو كبري 

يقاع. وكان  لت الوترية واآلت الإ وبع�������س الآ

ول الذي �سكن  م������ن ح�سن طالعي اأن اأكون الأ

تلك احلجرة. فكنت اأعزف على البيانو عزف 

أ�سمع  املبتدئ، وعلى العود عزف املحرتف. وا

عزيف للطلب������ة عرب مكربات ال�سوت املنت�رصة 

أ الطلبة املوهوبون  يف حديقة اجلامعة. وبدا
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يدخلون، احلجرة املو�سيقي������ة، فاألفت منهم 

فرقة مو�سيقية تعزف املعزوفات العربية. كان 

خ الفنان دريد حلام،  من اأع�ساء الفرقة: الأ

خ حمم������د قنواتي ال�سي������ديل، والدكتور  والأ

خمتار الطنط������اوي، والدكتور مروان الركبي 

خوان عدنان  م������ام، والأ والدكت������ور مروان الإ

قويل ونزار قويل، والفنان نوري الرحيباين، 

�سدقاء. وكنا نقيم احلفالت  وغريهم من الأ

دبية  يف م������درج اجلامعة، ويف املنتدي������ات الأ

كمنت������دى �سكينة والنادي العربي، ويف حلب، 

ردن. ويف الأ

وكان من اأ�سدقائنا املو�سيقيني من يهوى 

التمثي������ل، ف������كان من ذلك فرق������ة م�رصحية، 

يكتب م�رصحياتها الدكتور خمتار الطنطاوي 

نرثاً و�سع������راً. ومن امل�رصحيات ما كان وطنياً 

أو كوميدياً. واأذكر اأن الفنان عمر  أو تاريخياً ا ا

حجو كان اأول فنان ياأتي من حلب، وميثل مع 

فرقته على م�رصح اجلامعة يف اإطار )م�رصح 

ال�سوك( الذي تبناه فيم������ا بعد الفنان دريد 

حلام.

اجل���ام���ع���ة،  ت���خ���رج���ك يف  ب���ع���د   -

واأ�سند  العربية،  اللغة  تدري�ض  مار�ست 

اإليك بع�ض الوظائف يف وزارة الرتبية. 

هل لك اأن حتدثنا عن ذلك؟

• بع������د تخرج������ي يف اجلامع������ة ال�سورية 
عمل������ت مدر�س������اً للعربي������ة يف دار املعلمات 

والثانوي������ات يف دير الزور ويف القنيطرة ويف 

دار املعلمني وثانويات دم�سق، ثم يف الكويت 

مل������دة خم�س �سن������وات. وبع������د عودتي عينت 

مدير اإعدادي������ة ح�سن اخلراط يف القنوات. 

ث������م نقلت اإىل وزارة الرتبي������ة، وعينت مديراً 

م�ساع������داً لالمتحانات، ثم مدي������راً للو�سائل 

أرب������ع اإدارات.  التعليمية. وه������ي موؤلفة من ا

ال�سينما املدر�سية وامل�رصح املدر�سي والربامج 

التعليمية يف التلفزيون واملخابر. وكنت اأول 

أ�س�س الربامج التعليمي������ة يف التلفزيون  م������ن ا

وامل�رصح املدر�سي يف العام 1968- 1969.

دارات من  وكن������ت اأعمل مديراً له������ذه الإ

خالل هوايتي والدورات التدريبية يف دم�سق 

وبريوت والقاهرة، وما زرعته يف ذلك الزمن 

ا�ستم������ر حتى الي������وم، وحتول ا�س������م مديرية 

الو�سائل التعليمية اإىل اإدارة تقنيات التعليم.

ال��ث��ان��وي��ة  درا����س���ت���ك  اأث����ن����اء  - يف 

التدري�ض  م���دة  وخ���لل  واجل��ام��ع��ي��ة، 

م��ل��ح��وظ  ن�����س��اط  ل���ك  ك����ان  دارة  واالإ

ذاع��������ة وال���ت���ل���ف���زي���ون. ح��دث��ن��ا   يف االإ

عن ذلك.

ذاعة بداأ يف العام 1950  • اأول عهدي بالإ
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حني كنت طالباً يف ثانوية جودة الها�سمي يف 

ال�سف العا�������رص، وعملنا يف )�سوت الطلبة( 

 ن������زار عرابي و�سهيل ال�سغري، ثم 
ّ
مع رفيقي

ان�سم اإلينا يو�س������ف اخلطيب وعبد الهادي 

البكار يف ال�سنة  التالية. وكان ي�رصف علينا 

ذاع������ي الفل�سطين������ي ع�سام  ذاع������ة الإ يف الإ

ذاعية  أوؤلف التمثيلي������ات الإ حماد، وب������داأت ا

وبع�س الربامج ال�سباحية وامل�سائية واأقدمها 

ب�سوتي. وكان ال�ساع������ر ح�سن البحريي هو 

من يتابع ال�سبط اللغوي.

ويف الوقت نف�سه كان الزميل نزار عرابي 

يحرر �سفحة يف جريدة املنار فيكلفنا بكتابة 

أن�ساأ جملة )�سوت  بع�س املق������الت، وهو من ا

الطلبة(، فكنت اأكتب فيها اأي�ساً.

ذاعة وع�سقها  والف�سل يف دخويل اإىل الإ

يعود اإىل العم و�سفي املال������ح، موؤ�س�س نادي 

الفنون اجلميلة منذ العام 1930، فكان ي�سند 

ذاعية. دوار يف متثيلياته الإ اإيل بع�س الأ

ذاعة  وحني كنت يف اجلامع������ة كتبت لالإ

م�سل�سل )لكل مثل ق�سة( وا�سرتك باأداء بع�س 

ذاعي تي�سري  دوار املمث������ل امل�رصح������ي والإ الأ

ال�سعدي، ثم قدم������ت بع�س حلقات امل�سل�سل 

اإىل اإذاعة )�سوت اأمريكا( واأخرجها خلدون 

املالح.

ويف الكويت حني عملت مدر�ساً للعربية، 

ذاع������ة الكويت امل�سل�س������ل ال�سباحي  كتبت لإ

أّداه �سقر الر�سود  أنغ������ام( ا اليومي )اأحالم وا

حالم.  وجيزيل ن�رص. وكان ح������ول تف�سري الأ

وكتب������ت بع�س التمثيلي������ات يف اأحد الربامج 

ذاعية حول اكت�ساف اجلرائم. ومثلت بع�س  الإ

دوار مع املمثل امل�رصي كمال ال�سناوي. الأ

أ ن�ساطي  اأما يف جمال التلفزيون فقد بدا

فيه بع������د عودتي م������ن الكوي������ت، وكان اأول 

ظه������وري على �سا�ست������ه يف مقابلة يل اأجرتها 

فريال جالل معي ترافقن������ي مها اجلابري، 

فقد حلنت لها من كلماتي و�سعري يف العام 

1965 اأغنيتني )اأمي( و)عندما كنت �سغرية(، 

خ العزيز عادل  وكان������ت املقابلة من اإعداد الأ

أبو �سنب. ا

ويف الوقت نف�سه �سغت متثيلية )كارلوتا( 

خ �سهي������ل ال�سغري،  املرتجم������ة واأخرجه������ا الأ

وكانت بطلتها ثراء دب�سي.

خ �سهيل ال�سغري  ويف العام 1967 كلفني الأ

اإعداد الربنامج التلفزي������وين )اأدب الثانوية( 

فكنت اأقدمه بنف�سي، وهو برنامج موجه اإىل 

طلبة الثانوية العام������ة. وكان ن�سفه متثيلية 

اأعدها يف املو�سوع املطلوب، ون�سفها مقابلة 

�سات������ذة املخت�سني حول  اأجريه������ا مع كبار الأ
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املو�سوع نف�س������ه. فلما حدثت نك�سة حزيران 

توقف بث الربنامج.

خ  أواخ������ر العام 1967، طلب مني الأ ويف ا

�سهي������ل ال�سغري وكان مدي������راً للربامج اإعداد 

خطاء  برنامج )ق������ل ول تقل( يف ت�سحيح الأ

ال�سائع������ة يف اللغة العربية، فاأعددت برنامج 

�سبوع������ي يف  أبج������د ه������وز( التلفزي������وين الأ )ا

أبرز اأبطاله  م�ساهد متثيلية طريف������ة. وكان ا

�سلي������م كال�س وريا�س نحا�������س ومنى وا�سف 

وهالة �سوكت واأميمة الطاهر. وكنت اأقدمه 

بنف�سي، وا�ستمر عر�سه مدة �سنتني.

وكتب������ت م�سل�س������اًل رم�ساني������اً فكاهي������اً 

أ�سعب الطفيل������ي، كما كتب������ت م�سل�سل  ع������ن ا

)البخ������الء( م������ن كتاب اجلاح������ظ، واأخرجه 

خ������وة هاين الروماين  يف رم�س������ان 1968، الإ

وفي�سل اليا�رصي ودريد حلام وغ�سان جربي 

و�سليم �سربي.

ثم كتبت م�سل�س������ل )جدار الزمان( الذي 

اأخرجه خلدون احلكيم و�سليم مو�سى، وفيه 

ين�سق اجلدار يف مكتب اأحد علماء العربية، 

فيب������دو من خ������الل اجلدار املفت������وح ما كان 

يجري يف الع�رص اجلاهلي. وكان من اأبطاله 

ريا�������س نحا�س ولين������ا باتع وجن������اح حفيظ 

ويو�سف حن������ا وطلحت حمدي وهالة �سوكت 

ومنى وا�سف.

واحلديث عما كتب������ت للتلفزيون طويل، 

فقد كتبت برامج منوعات ومتثيليات �سامتة 

أنا الكامريا( وغري  كالفيديو كليب الي������وم و)ا

ذلك.

- ارت��ب��ط ا���س��م��ك اأك����رث م��ا ارت��ب��ط 

)افتح  الرتبوي  التلفزيوين  بالربنامج 

م(، ولعلك كنت اأحد َمْن حمل  م�سِ يا �سِ

واللغوية  الرتبوية  �سياغته  م�سوؤولية 

والرتفيهية مع فريق العمل القيادي. 

م(؟ م�سِ فما حكاية )افتح يا �سِ

• يف الكوي������ت كان هن������اك )ال�سن������دوق 
من������اء القت�سادي والجتماعي(.  العربي لالإ

وهو ي�ساهم يف متويل امل�رصوعات التنموية.

يف العام 1976 دعاين املدير العام لهذا 

ب������داء الراأي يف  ال�سن������دوق اإىل الكوي������ت لإ

مريكي  اإم������كان تكييف الربنام������ج الرتبوي الأ

)�س������ارع �سم�سم( اإىل برنام������ج تربوي عربي، 

فا�ستاأذن������ت ال�سيد وزير الرتبي������ة، و�سافرت 

اإىل الكويت، وقابلت امل�سوؤولني يف ال�سندوق 

نتاج الرباجمي  العربي. وعرفت اأن موؤ�س�سة الإ

امل�سرتك لدول اخلليج العربي التي تاأ�س�ست 

حديث������اً، �ستتكفل باإنتاج������ه اإذ اأبدى اخلرباء 

يجابي باإم������كان تكييفه.  الع������رب ال������راأي الإ

وكنت اأحد اخلرباء. ف�ساهدت حلقات )�سارع 
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مريكي وقدمت تقريراً ي�سعر باأن  �سم�سم( الأ

التكييف ممكن ب�������رصوط تربوية عربية. ول 

بد اأن يكون باللغة العربية املي�رّصة لكي يفهم 

طفال الع������رب يف مرحلة ما قبل املدر�سة  الأ

أو تعليق  ما ي�ساهدون وما ي�سمعون من حوار ا

أو تعليم اأويّل. ا

ويف ال�سن������ة التالية ا�ستدعتن������ي موؤ�س�سة 

نت������اج الرباجمي امل�س������رتك، وكان مديرها  الإ

كون اأحد العاملني  ال�سيد اإبراهيم اليو�سف، لأ

مريكي. فا�ستقلت  فيه������ا لتكييف الربنامج الأ

من وزارة الرتبية، وتوجهت اإىل الكويت، فلم 

اأجد يف املوؤ�س�سة اإل مديرها وحيداً ل يعاونه 

أنا العمل. اأحد. وبدا

فاقرتح������ت، اأول ما اقرتح������ت، اأن يوؤلف 

نتاج  الربنامج فري������ق عمل فيه الرتبويون  لإ

واللغوي������ون واملبدع������ون يف جم������ال الكتاب������ة 

أ�سماء هوؤلء ممن  خ������راج، وذكرت بع�س ا والإ

يعمل������ون يف �سورية والع������راق ولبنان وم�رص 

أل������ف فريق العم������ل القيادي،  والكوي������ت، وتا

اإىل نيوي������ورك، لنتعرف  وتوجهن������ا جميع������اً 

ال�رصك������ة املنتج������ة لربنامج »�س������ارع �سم�سم« 

أ�سلوب العمل. وا

وعدنا اإىل الكويت لن�ستكمل فريق العمل، 

نتاج،  وكنت اأعم������ل يف املوؤ�س�سة مراقب������اً لالإ

ث������م �سميت كبرياً للكت������اب يف اإعداد برنامج 

»افتح يا �سم�سم«. وكان يل ال�رصف يف ابتكار 

ا�س������م الربنامج امل�ستمد من تراثنا العربي يف 

حكايات )األف ليلة وليل������ة، حكاية علي بابا 

ربعني حرامياً( وكذل������ك تاأليف املقدمة  والأ

الغنائية للربنامج، وفيها اأقول:

طفاْل م اأبواَبك    نحُن االأ م�سِ ِافتْح يا �سِ

طفاْل ِافتْح وا�ستقبل اأ�سحاَبْك          نحُن االأ

ِافتْح.. ِافتْح    نفرْح.. نفرْح

ِافتْح قد جينا حّيينا   دنيانا جماْل

وقد حلن الفتتاحي������ة الفنان املو�سيقي 

ح�سني نازك، وحّل������ن حوايل 80% من اأغاين 

الربنام������ج، وكتبت من اأغاني������ه حوايل 400 

اأغني������ة، عدا م������ا كتبت م������ن م�ساهد كثرية. 

فارتبط ا�سمي بافتح يا �سم�سم حتى ا�ستهرت 

به.

أنتج������ت املوؤ�س�س������ة ثالث������ة اأج������زاء من  وا

أل������ف من مئة وثالثني  الربنام������ج، كل جزء يتا

حلق������ة. وتلقته التلفزيونات العربية، ورحبت 

به. و�س������اع اأمره، و�سغف به ال�سغار والكبار، 

وهنال������ك من ذكر اأن هذا الربنامج �ساهم يف 

فريقية  حملة التعري������ب يف البالد العربية الأ

كتون�س واجلزائر واملغرب.

وكان اأول ب������ث له يف العام 1979، وكلف 



يا�رس املالح: مواهب يف �شخ�ص واحد

العـــــــــــــــــــدد  562    متـــــــــــــــــوز  3742010

ول منها �سبعة ماليني دولر  اإنت������اج اجلزء الأ

ون�سف امللي������ون، وحقوق البث يف كل حمطة 

تلفزيوني������ة ل تتجاوز ت�س������ع �سنوات بعد بث 

مر كان يف  وىل منه، وكذل������ك الأ احللق������ة الأ

أين الثاين والثالث. اجلزا

ومدة احللقة ن�سف �ساعة فقط، تت�سمن 

�ستوديو  حوايل ع�رصين م�سهداً متثيلياً يف الأ

أو ر�سوماً متحركة. وكان بطال  أو �سينمائي������اً ا ا

الربنام������ج العربي من الدمى املتحركة الدب 

أم������ا الدميتان بدر  نعم������ان والببغاء مل�سون. ا

مريكية، وقد  أني�������س فهما م������ن الدم������ى الأ وا

الفكاهي������ة، ودبلجت  اخت������ريت م�ساهدهما 

مر كان مع  اإىل العربي������ة بت�رصف، وكذلك الأ

الدمى قرقور وكعكي وال�سفدع كامل.

ومم������ا ل ريب فيه اأن برنام������ج )افتح يا 

�سم�س������م( كان نقطة حت������ّول هامة يف برامج 

طفال التلفزيونية. وي�سح اأن يكون تاريخاً  الأ

فيق������ال: ما قبل )افتح ي������ا �سم�سم( وما بعد 

)افتح يا �سم�سم(.

- منذ ع�رص �سنوات يبدو اأن املو�سيقا 

التي ت�سكن وجدانك ظهرت ثانية على 

اإىل  فنية ثقافية، دفعتك  ر�سالة  �سكل 

تاأ�سي�ض )نادي اال�ستماع املو�سيقي( يف 

املركز الثقايف العربي- اأبو رمانة. وهو 

لك  فهل  ماألوفة.  ظاهرة جديدة غري 

اأن حتدثنا عن هذا النادي وما ي�سعى 

اإىل حتقيقه من اأهداف؟

• �سئل������ت مرة يف مقابل������ة تلفزيونية: هل 
أنا رجل  تع������ّرف نف�سك للجمه������ور؟ فاأجبت: ا

ن�سفي قل������م ون�سفي نغ������م. والنغم ي�سبط 

يقاع املنا�سب ملا اأكتب.  القلم ويوحي اإيّل بالإ

ولنادي ال�ستماع املو�سيقي حكاية:

كن������ت األقي حما�������رصة يف اأح������د املراكز 

الثقافية العربي������ة بدم�سق- العدوي عنوانها 

)ي������ا ليل يا ع������ني(. فيها حديث ع������ن اأ�سل 

�ساطري وال�سعر  غاين والأ اللي������ل والعني يف الأ

غاين املنا�سبة  أ�ست�سهد بالأ واملواويل. وكن������ت ا

في�سمعه������ا جمهور احلا�رصين. فالحظت اأن 

أن������ا اأحتدث وين�سغل  اجلمه������ور ي�ستمع اإيّل وا

حادي������ث اجلانبي������ة ح������ني ي�ستم������ع اإىل  بالأ

أوؤ�س�س نادي  غ������اين. عندئٍذ خط������ر يل اأن ا الأ

ال�ستماع املو�سيقي يف املركز الثقايف العربي 

أبو رمانة، فواف������ق رئي�س املركز،  بدم�س������ق- ا

آذار  ول من ا وب������داأت جل�سات الن������ادي يف الأ

الع������ام 2001 وا�ستمرت حت������ى اليوم. وكان 

�سعار النادي »اأن�سْت تدخْل عامل احلقيقة«. 

وعر�س������ت يف اجلل�س������ات كل م������ا ل������ه �سلة 

غاين  لية الغربية وال�رصقية والأ باملو�سيق������ا الآ
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العربية املتقنة لكب������ار املغنيني واملغنيات مع 

أثر  يقاع������ات وا �������رصح املقام������ات العربية والإ

أثر  آل������ة مو�سيقي������ة يف النف�������س، وكذلك ا كل ا

ورك�سرتا يف التعبري عن احلالت النف�سية  الأ

أوؤمن باأين  والجتماعي������ة والوطنية. وكن������ت ا

أبلغها اجلمهور  أوؤدي ر�سالة ت�سج يف نف�سي ا ا

العربي تطوعاً بال مقابل مدة ت�سع �سنوات. 

�سبوعية خالل  وق������د بلغ عدد اجلل�س������ات الأ

ال�سنوات الت�سع حوايل 350 جل�سة.

أنا اليوم اأقدم هذه اجلل�سات يف جمّمع  وا

دمر الثقايف ال������ذي افتتح يف اخلام�س ع�رص 

م������ن �سباط من هذا الع������ام، م�ساء كل اثنني، 

أبو رمانة م�ساء  ويف املركز الثقايف العربي- ا

كل خمي�س.

ومما يلفت انتباهي اأن اجلمهور يتزايد 

يوم������اً بعد ي������وم، حتى ي�سغ������ل مقاعد �سالة 

النادي ع������ن اآخرها، في�سط������ر بع�سهم اإىل 

ال�ستماع واقفني.

وق������د �������رصح يل معظم رواد الن������ادي اأن 

م������ا اأقدم������ه نادر، فه������م يت������زودون بالثقافة 

املو�سيقية، وي�سعرون وهم ي�ستمعون بالراحة 

وال�سع������ادة، وكاأنه������م يف منتجع يخفف عنهم 

همومهم اليومية.

أداء ر�سالتي الفنية  وما زادين اإمياناً باأن ا

والثقافي������ة يف هذا الن������ادي  على جانب من 

همية، اأن جمهور النادي ان�سمت اإليه فئة  الأ

ال�سباب من اجلن�س������ني اإىل جانب املتقدمني 

يف العم������ر. كلهم ي�ستمعون اإىل م������ا اأختاره، 

وال�سعادة بادية على وجوههم.

ل��ل��ه��واء  ال��ك��ت��اب��ة  اأن  يل  ي���ب���دو   -

الكتب  تاأليف  عن  �سغلتك  ع��لم��ي  االإ

ون�����رصه��ا، وق��ل��م��ا جن��د ل��ك م��ق��ااًل يف 

ك��ت��اب��ًا  اأو  جم��ل��ة  اأو  ي��وم��ي��ة  �سحيفة 

اأنت زاهد يف ن�رص  يحمل ا�سمك. فهل 

ما تكتب؟

عالمي  • ما تقوله حق، الكتابة للهواء الإ

ذاع������ة والتلفزيون �سغلتن������ي فعاًل عن  يف الإ

أنني كتب������ت لل�سحافة  تاأليف الكت������ب. غري ا

نب������اء والقب�س يف  املق������روءة يف �سحيفتي الأ

الكوي������ت ويف �سحيفة الث������ورة بدم�سق مدة 

ق�سرية من الزمن.

ويف وزارة الرتبي������ة �ساهم������ت يف تاأليف 

بع�س الكتب املدر�سية لل�سف الثاين والثالث 

يف املرحل������ة البتدائية، وابتكرت فكرة تعليم 

اخلط العربي الرقع������ي بالقلم العادي الذي 

ألف������ت يف هذا دفرت  ي�ستخدم������ه التلمي������ذ، وا

الكتاب������ة، وكان������ت النتائج جي������دة يف حت�سن 

خط������وط التالميذ واملعلمني عل������ى ال�سواء. 
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ألف������ت للمرحل������ة الثانوية كت������اب الرتاجم  وا

والنقد. كل ذلك بني عامي 1967 و1974. 

اأما يف جم������ال تاأليف الكتب فحظي منه 

مرية التي  قلي������ل. وكل ما ن�رص يل كت������اب )الأ

اختف������ت يف هيلتون الكوي������ت( وهو جمموعة 

مق������الت خمتارة كن������ت كتبت������ه يف �سحيفة 

نب������اء( الكويتية، وه������و يف �سورة مقالت  )الأ

درامية م�سّوقة. ن�رصته دار الفكر بدم�سق يف 

العام 1984. ثم األفت كتاب )�سهرة يف بيتنا( 

مب�ساركة زوجتي اأمل خ�رصكي، ون�رصته على 

نفقت������ي يف الع������ام 1992. ويف العام 2008 

ن�������رصت يل دار الفكر ع������دداً من حما�رصاتي 

املنوعة بعنوان )اأم�سيات دم�سقية( ويف العام 

2009 تبّنت الهيئ������ة العامة ال�سورية للكتاب 

طف������ال بعنوان  ن�������رص جمموع������ة �سعري������ة لالأ

)الطفل يغني كلمات������ي(، اخرتتها من اأغاين 

افتح يا �سم�سم وغريها مما ن�رصته يف الكتب 

ن�رص الكتب الثالثة لول  املدر�سية. وما كنت لأ

أ�ست������اذي �ساعر العروبة  ت�سجي������ع �سديقي وا

واأمري �سعراء الطفولة �سليمان العي�سى، وهو 

من كتب مقدماتها م�سكوراً.

- ما اآخر ما تود قوله؟

• اإن اإمي������اين بالعم������ل الدائم يف عمري 
املتق������دم يهبني ال�سعادة، ويثري يّف الرغبة يف 

أنا يف  ابتكار اجلدي������د الذي يالئم الع�رص. وا

�سجار متوت  أ�ستعري عنوان م�رصحية )الأ هذا ا

مل،  اه، فهو ال������ذي يزرع يّف الأ
ّ
أتبن� واقف������ة( وا

وي�سعرين باأن احلياة عمل.

¥µ
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كتاب ال�شهر

ن�سان احلداثة وحترير الإ

اآخر الكالم

اإعادة اكت�ساف الذات

اإعداد: اأحمد احل�سني

اإعداد وتقدمي: حممد �سليمان ح�سن

رئي�س التحرير



العـــــــــــــــــــدد  562    متـــــــــــــــــوز  3782010

ن�صو�ص من �أوغاريت:

ثرية عن وجود وثائ������ق كتابية هامة تتعلق  ك�صف������ت ن�صو�ص اأوغاري������ت الأ

باحلي������اة الفكرية والثقافية يف اأوغاري������ت وتتناول مو�صوعات تتعلق مبختلف 

جوانب احلياة ال�صيا�صية والفل�صفية والفنية والقت�صادية واحلقوقية والعلمية 

ور�صدت تلك الن�صو�ص الت�صابه بني اللغة قدميا وحديثا يف املفردات واملعاين 

وقواعد ال�رصف.

آثار الالذقية: اإن حفريات راأ�ص �صمرا  وقال الباحث جمال حيدر مدي������ر ا

❁

ò
اأديب وباحث يف الرتاث العربي )�سورية(

�شفحات من الن�شاط الثقايف

❁

اأحمد احل�سني
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اأدت اإىل اكت�ضاف وثائق تبني بو�ضوح حماوالت 

بجدية  وغاريتي يف تعليم حروف االأ الكاتب االأ

وغاريتي  لطالبه، م�ض������راً اإىل اأن الكاتب االأ

أ مكانة مرموقة يف املدينة والبالط  كان يتبوا

امللك������ي وهو يقوم بدور املعل������م ويهتم بتعليم 

أنه ذو ثقافة عالية ينظم وثائق  الكتاب������ة كما ا

معلومات  تت�ضم������ن  مو�ضوعي������ة ومعجمي������ة 

هامة يف ميادي������ن خمتلفة، ودلت املكت�ضفات 

وغاريتي  ثرية الكتابية على اأن الكاتب االأ االأ

كان ي�ضيف اإىل جان������ب توقيعه عبارة خادم 

ناب������و وني�ضابا وهما اإاله������ا البحث واملعرفة 

جنبية كي  ويبذل جه������دا ليتعلم اللغ������ات االأ

يعلمها لطالبه وكان �ضالعا يف علم الكتابات 

ح������د الكتب������ة اأو ملجموعة  ويع������ود الف�ضل الأ

منه������م يف ابتكار طريقة جديدة للكتابة، كما 

وغاريت������ي يهتم قبل كل �ضيء  كان الكاتب االأ

غلبية  م وهي اللغة التي تتكلمها االأ بلغت������ه االأ

القاطنة يف املدينة وهي اللغة الكنعانية. 

أنه مت العثور على رقم  وك�ضف حيدر عن ا

بجدية  فخارية �ضغرة نق�ضت عليها اأحرف االأ

بجدي واحد  وغاريتية بينت اأن الت�ضل�ضل االأ االأ

بجدية  با�ضتثناء فروق ب�ضيطة بني ترتيب االأ

بجدية اليونانية التي هي م�ضدر  العربية واالأ

معظم اأبجديات العامل وهذا الت�ضل�ضل يظهر 

يف كل الرق������م الفخارية ال�ضغ������رة وامل�ضماة 

لف ب������اء املكت�ضفة يف اأوغاريت وتدل على  االأ

اأن هذه الوثائق و�ضعت حتما لغاية التعليم، 

وغاريتية قريبة من  أ�س������ار اإىل اأن اللغ������ة الأ وا

اللغ������ة العربية من حي������ث الرتاكيب وقواعد 

ال�رصف واملف������ردات اإذ يوج������د فيها حوايل 

1000 كلم������ة ه������ي نف�سها يف اللغ������ة العربية 

وغاريتية  ن يف الأ �سماء املعروفة حتى الآ والأ

هي 1276 كلمة وت�س������كل املفردات املطابقة 

وغاريتية  للعربية اأكرث من ثلث������ي مفردات الأ

وغاريتية  وقد تب������ني اأن بع�س الكلم������ات الأ

ل توجد يف اللغ������ة العربية الف�سحى بل يف 

اللهجة العامية يف الالذقية. 

بدوره اأو�سح الباحث غ�سان القيم مدير 

وغاريتية كانت  موقع اأوغاريت اأن اللغ������ة الأ

ت�سبه كثريا اللغة العربية من حيث الرتاكيب 

وال�رصف وه������ذا الت�سابه وا�سح يف اأكرث من 

نكليزي جون  جم������ال وهذا ما اأكده الع������امل الإ

هيل������ي بقول������ه: اإن �س������كان الالذقية هم يف 

جمال الثقافة واللغة ورثة ال�سعب الذي كان 

قاطنا يف اأوغاريت فال غرابة اأن تكون بع�س 

أ�سكال قواعد ال�رصف قد  املفردات وبع�س ا

بقيت يف اللغة املحلي������ة الدارجة ول�سك اأن 

وغاريتية،  هذا �سه������ل درا�سة الن�سو�������س الأ

وغاريتيون ي�ستخدمون  حيث كان اأجدادنا الأ

كلمات لها املعنى نف�سه وبقيت متوارثة حتى 

ع�رصن������ا احلايل ومنها مثال م������ن ال�سبح ما 

أكل������ت الدجن فهو يق�س������د ل يوجد خبز يف  ا

آله������ة القمح داجن وغلة  بيتنا والدجن ا�سم ا

مبعن������ى مبلغ و�سق������ل مبعنى حم������ل وبقب�س 
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مبعن������ى فت�س وبت مبعنى بن������ت وغريها من 

)1(
املعاين كثري.

كنوز بلد الرافدين: 

ألقى الدكت������ور منري ط������ه مدير متحف  ا

�سب������ق حما�رصة بعن������وان »متحف  الع������راق الأ

الع������راق« يف املركز التعليم������ي مبتحف الفن 

�سالم������ي بقطر تركزت عل������ى قراءة واقع  الإ

هذا املتحف، وما تعر�س له من عملية نهب 

مريكي  لكن������وزه ومقتناياته خالل الغ������زو الأ

للعراق يوم 2003/4/9.

أك������د طه اأن ه������ذا املتحف ل������ه ت�سمية  وا

ثار  ن كل الآ واح������دة وهي متحف الع������راق لأ

أر�������س بالد  الت������ي عر�س������ت ب������ه هي م������ن ا

أ�س������ار ط������ه يف حما�رصته اإىل  الرافدي������ن. وا

دارات العديدة التي تعاقبت على متحف  الإ

أيام  وىل اأجنبية وذلك ا العراق حيث كانت الأ

ثار  النتداب الربيط������اين، حينها كان عامل الآ

الربيط������اين ليوناردو وويل يق������وم باإجراءات 

ثار يف مدينة اور بعد  البحث والتنقيب عن الآ

وىل مبا�رصة، وكان وويل  احلرب العاملي������ة الأ

آثار  يق������وم باإر�سال جميع ما يع������رث عليه من ا

وكن������وز ونفائ�س اإىل املتاحف الربيطانية دون 

رقي������ب اأو ح�سيب، اإىل اأن ت�سلم اإدارة متحف 

آن������ذاك م�ست�سارة احلاك������م املدين  الع������راق ا

الربيطاين ال�سيدة دونت جريترود بيل وذلك 

�سن������ة 1923، التي نبه������ت وويل اإىل �رصورة 

ثار املكت�سفة.  أ املقا�سمة لالآ اعتماد مبدا

وىل  واأ�س������اف طه: لقد مت و�سع اللبنة الأ

يف �رصح متحف العراق �سنة 1923 حيث مت 

افتتاح املتحف ر�سمياً يف بناية الق�سلة �سمال 

أ�سن������دت م�سوؤوليته اإىل دونت  غرب بغداد وا

جريت������رود بي������ل وا�ستم������رت يف اإدارته حلني 

وفاته������ا �سنة 1926، وق������ال: بعد مرور عدة 

�سنوات على افتت������اح املتحف تراكمت الكثري 

ثار النادرة والتي كانت نتيجة الق�سمة  من الآ

جنبية وق������د توقفت بداية  م������ع البعث������ات الأ

ال�سبعيني������ات، اإىل اأن افتتح املتحف العراقي 

ر�سمياً �سن������ة 1966 يف منطق������ة ال�ساحلية 

وا�ستقّر على �سكله وم�سمونه احلايل والذي 

يح������وي ثماين ع�رصة قاعة كما يحوي خمازن 

ومكتب������ة ويحتوي املتحف عل������ى عدة اأق�سام 

آث������ار احلقب  آثار ما قب������ل التاريخ وا ت�س������م ا

�سورية  والآ والبابلي������ة،  كدية  ال�سومري������ة والأ

والبابلي������ة والكلدانية والفرثي������ة وال�سا�سانية 

�سالمية. والإ

وحول جتربت������ه يف اإدارة متحف العراق 

قال طه: لقد كان لدينا مهمة حمددة ودائمة 

هي جمع كل املقتنيات املعرو�سة وخ�سو�ساً 

كنوز من������رود يف املتحف ما ع������دا تلك التي 

ل ي�ستطيع اأحد حتريكها اأو زحزحتها لثقل 

وزنها، وبعد التداول قررنا و�سعها يف �سناديق 

كبرية ومتينة واحتفظنا بها يف البنك املركزي 

ختام وامل�سكوكات وبع�س  ثار كالأ اأما باقي الآ

احللي فقد و�سعت يف �سناديق واأودعت يف 
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أبريل 2003 حني  املخازن، اإىل حني كارث������ة ا

أنقا�س  حتول مهد احل�سارات والثقافات اإىل ا

حيث تبني حينه������ا اأن خم�سني قطعة فريدة 

أبرزها متثال  م������ن نوعها قد �رصقت بالكامل ا

أنتيما امل�سنوع من احلجر  امللك ال�سوم������ري ا

وزنه حوايل 200كيلوغ������رام ومتثال برونزي 

كدية  وزنه 272 كيلو غراما يعود اإىل الفرتة الأ

وقد مت اإخراجه من خالل هدم اجلدار وراأ�س 

�سود من منرود م�سنوع من احلجر  متثال الأ

ومتث������ال م������ن الربون������ز لثورين يع������ودان اإىل 

الع�رص ال�سومري القدمي ووجه فتاة �سومرية 

م�سن������وع من احلجر وبحجمه الطبيعي و11 

متثال وراأ�س متثال تعود اإىل الفرتة الرومانية 

وهي من احل�رص و9 اأحجار خمتومة باأ�سماء 

امللوك واملعابد ال�سومرية ومتثال هرم�س من 

نينوى ومتثال نحا�س لرجل جال�س يعود اإىل 

ناء ال�سومري. كدية والإ الفرتة الأ

خت������ام التي نهبت فقدر  اأما عن عدد الأ

ط������ه عددها ب� 4795 ختم������اً، عدا العمالت 

املعدنية التي يقدر عددها ب� 5542 والقناين 

الزجاجية واحللي والتعاويذ احلجرية، لفتاً 

ثار التي مل ي�ستطع الل�سو�س حملها  اإىل اأن الآ

ناء النذري،  كان م�سريها التك�سري والعبث كالإ

�سوري �سلمن�������س الثالث،  ومتث������ال املل������ك الآ

آ�سور  ولوح������ة كتب عليه������ا من ق�رص املل������ك ا

الثاين، اأي�ساً وجه الفتاة ال�سومرية، والتمثال 

كدي، اإ�سافة  الربونزي الذي يعود للع�رص الأ

اإىل جزء من م�سهد حللب البقر من الربونز، 

ومتثال امللك ال�سومري الذي عرث عليه فيما 

بع������د يف نيويورك اإ�ساف������ة اإىل ما يقرب من 

ثمامنئة األف قطعة اأخرى. 

يذكر ب������اأن املتح������ف العراقي م������ن اأهم 

املتاح������ف العاملية، فهو يغط������ي تاريخا يعود 

أك������رث م������ن 500 األف عام قب������ل امليالد  اإىل ا

أثرية من ح�سارة  ويحتوي على جمموع������ات ا

ثرية امل�سنفة  بالد الرافدين. وتبلغ القطع الأ

أل������ف قطعة موزعة بني قاعات  حوايل 200 ا

)2(
العر�س واخلزانات.

ع�سفور ي�ستلم جائزة القذايف:

قال الناقد الدكتور جابر ع�سفور مدير 

املركز القومي للرتجمة خالل ت�سلمه جائزة 

وىل،  داب، يف دورتها الأ القذايف العاملي������ة لالآ

يف احتفال اأقامته اأمانة اجلائزة يف العا�سمة 

الليبية طرابل�س: اإنه فاز بهذه اجلائزة ثالث 

مرات، مرة با�سم م�رص، ومرة با�سم املثقفني 

العرب جميًعا، ومرة ثالث������ة للمعنى القومي 

ال������ذي ميثله ولن يتن������ازل عن������ه، داعيا اإىل 

اإعالء قيم احلرية، والعدل الجتماعي، نحو 

م�ستقبل عربي واعد. 

وكان������ت اأمانة اجلائ������زة اأعلنت يف �سهر 

يناير/كانون الثاين املا�سي فوز ع�سفور بهذه 

اجلائزة من بني مر�سحني من خمتلف اأنحاء 

العامل، حيث ج������اء يف حيثيات جلنة اجلائزة 

ول مرة هذا العام جلابر ع�سفور  أنها متنح لأ ا
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تقدي������ًرا جلهده اخل������الق يف تنمي������ة الفكر 

عالء  دبي، وم�ساهمته يف حركة التنوير؛ لإ الأ

قيم احلرية والتق������دم، ودرا�ساته املعمقة يف 

دب والنقد، ع������ن ال�سورة الفنية  ق�ساي������ا الأ

ومفه������وم ال�سعر وع�رص الرواي������ة، واإ�سافته 

دب والنقد املعا�رصة،  املعرفية لنظري������ات الأ

ول������دوره البارز يف تن�سيط احلي������اة الثقافية 

على امل�ستوى العربي واإثرائها يف اإطار الفكر 

ن�ساين باملتابع������ة والرتجمة، ومد اجل�سور  الإ

بني الثقافة العربية والثقافات العاملية. 

و�سهد حفل ت�سليم اجلائ������زة الذي اأقيم 

بالعا�سم������ة الليبي������ة طرابل�������س ح�سور كبري 

ملثقفني من م�رص والعامل العربي، ووفد كبري 

من احتاد الكت������اب يف م�رص، برئا�سة حممد 

ألقى كلم������ة يف الحتفال،  �سلم������اوي، ال������ذي ا

حت������دث فيها ع������ن قيمة جاب������ر ع�سفور يف 

الثقافة العربية. 

وو�سف الدكتور اإبراهيم الفقية ع�سفور 

أ�سط������ورة النقد  أم������ام احلفل ب� »ا يف كلمت������ه ا

أنه يجمع  دبي العربي احلديث« م�سرًيا اإىل ا الأ

ول: دوره  أبعاد، الأ يف �سخ�سيته بني ثالث������ة ا

العربي يف املجال الثقايف، والثاين: انفتاحه 

فق العاملي من خالل تاأ�سي�س املركز  عل������ى الأ

القومي للرتجم������ة، والثالث مواجهة اجلمود 

وحرك������ة ال������رد الفكري������ة ومط������اردة جيوب 

التخلف العرب������ي، فيما و�سف حممد املدين 

اخل�س������ريي اأمني عام اجلائزة الدكتور جابر 

ع�سفور ب� »علم م������ن اأعالم الثقافة العربية 

املعا�رصة«. 

مانة العامة للجائزة يف نهاية  ووزعت الأ

احلفل كتابا جديداً لع�سفور عنوانه »جنيب 

حمفوظ الرمز والقيم������ة«، وعر�س مبنا�سبة 

ت�سليم الناقد والباحث جابر ع�سفور �رصيط 

وثائقي عن اإ�سهامات املثقف العربي والناقد 

دب������ي الكب������ري الدكتور جاب������ر ع�سفور يف  الأ

دبي  اإث������راء م�سرية الثقافة وتنمي������ة الفكر الأ

والنقد العربي تناول نبذة عن حياته و�سريته 

دبي واإ�سهاماته املتعددة، وموؤلفاته  وعطائه الأ

أبرزها: نحو ثقافة مغايرة،  املتنوعة التي من ا

الرتاث النقدي، مفهوم ال�سعر، زمن الرواية، 

ا�ستع������ادة املا�سي، مق������الت غا�سبة عالوة 

دبي������ة والفكرية والنقدية  على اإ�سداراته الأ

املختلفة.

وتخلل هذا ال�رصي������ط الوثائقي �سهادات 

عدد من املثقفني واملفكرين والكتاب العرب 

ح������ول خ�س������ال الدكت������ور جاب������ر ع�سفور، 

واإ�سهامات������ه الكبرية يف اإثراء احلياة الثقافية 

العربي������ة باملتابعة والرتجمة، وجهده اخلالق 

ع������الء قي������م احلرية  يف حرك������ة التنوي������ر لإ

دب  والتقدم، ودرا�ساته املعمقة يف ق�سايا الأ

دب  والنقد، واإ�سافاته املعرفية لنظريات الأ

أدبية  والنق������د املعا�رصة وترجمت������ه لن�سو�س ا

اأجنبي������ة اإىل العربي������ة ون�سو�������س عربية اإىل 

لغات اأجنبية.
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وللتذك������ري ف������اإن جابر ع�سف������ور ح�سل 

عل������ى الدكتوراه من ق�سم اللغة العربية بكلية 

داب بجامع������ة القاهرة يف 1973، وتراأ�س  الآ

ق�س������م اللغة العربية، بالكلية، كما توىل مهمة 

على للثقافة ويدير منذ  اأمني عام املجل�س الأ

2007 املركز القومي للرتجمة يف م�رص.

وي�س������ار اإىل اأن ليبيا كانت قد اأعلنت يف 

أيل������ول 2007 عن اإن�س������اء »جائزة  �سبتمرب/ ا

دباء  داب«، ومتن������ح لالأ الق������ذايف العاملية لالآ

دبية  والعلماء الذين ي�سهمون باإبداعاتهم الأ

ن�سان  وعطاءاته������م يف الدفاع ع������ن حقوق الإ

�سا�سي������ة والتعبري ع������ن همومه  وحريت������ه الأ

وحاجات������ه وق�ساي������اه العادل������ة وطموحات������ه 

دمي������ة  الآ كرامت������ه  ويحرتم������ون  ومعانات������ه 

وخ�سو�سيت������ه وهويته على اخت������الف �ساأنه 

)3(
ومكانه وزمانه ولونه ودينه وجن�سه«.

اأ�سيلة حتتفي باأنقار: 

نظمت موؤ�س�سة منت������دى اأ�سيلة يف اإطار 

برناجمه������ا الثق������ايف والفني لق������اء تكرميياً 

أنقار،  للروائ������ي والناق������د املغرب������ي حمم������د ا

كادمييني واملثقفني.  مب�ساركة نخبة م������ن الأ

وافتتحت فعالي������ات هذا اللق������اء التكرميي 

بداعي������ة والنقدية ملحمد  حول التجرب������ة الإ

أنقار، مبدعا وناقدا واإن�سانا، بكلمة الكاتبة  ا

العامة ملنت������دى اأ�سيلة ال�ساعرة اإكرام عبدي 

التي ا�ستح�������رصت ال�سياق الع������ام لالحتفاء 

باأحد اأعالم الثقافة املغربية، وما متيزت به 

بداعية. م�سريته النقدية والإ

ويف ال�سي������اق نف�سه اعترب حممد بنعي�سى 

م������ني الع������ام ملنت������دى اأ�سيل������ة اأن حمم������د  الأ

أنق������ار ميثل جتربة اأ�سيل������ة ممتدة يف زمنها  ا

بداعي، واأن الحتفاء به هو احتفاء باأحد  الإ

أ�سهمت يف  رم������وز الثقافة املغربي������ة الت������ي ا

اإغن������اء املكتبة املغربي������ة والعربية مب�سنفات 

متعددة على م�ست������وى القراءة والتلقي، مما 

دبي������ة الرفيعة التي حتتلها  يعك�س املكانة الأ

أنقار �ساحب التفكري والتاأمل  جتربة حممد ا

العميق. 

وحملت مداخل������ة الناقد الدكتور جنيب 

الع������ويف التي و�سمه������ا ب� »تط������وان امل�رصية، 

وجني������ب حمفوظ املغربي« م������ن خالل رواية 

أنقار، جتلي������ات املكان  »امل�������رصي« ملحم������د ا

)تط������وان( يف هذا العم������ل الروائي، فتطوان 

حت�رص يف اإبداعات �ساحب »امل�رصي« متاما 

كم������ا حت�رص القاهرة ل������دى جنيب حمفوظ، 

أم������ة اإبداعي������ة بني  وكاأن الكات������ب يعق������د توا

ال�ساحلي وجنيب حمفوظ. 

وقدم الدكت������ور م�سطفى يعل������ى �سهادة 

ديب املحتفى ب������ه، وحمطات حياته  ح������ول الأ

وعالقاته الجتماعي������ة والثقافية، ومكوناته 

دبي������ة خل�س فيها اإىل اأن حممد  الفكرية والأ

أنقار ميثل قيمة اعتبارية ل تتوافر للباحث  ا

خال�س للبحث  احل������ق اإل اإذا جمع ب������ني الإ

مانة وال�سرب واملثابرة،  ب�رصوط ال�س������دق والأ

وب������ني التوا�سع ونك������ران ال������ذات والتوا�سل 
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ن�س������اين. وتلك موا�سف������ات متثلت ب�سورة  الإ

أنقار.  منوذجية يف �سخ�سية الدكتور حممد ا

واخت������ار الدكت������ور عبدالرحي������م جريان 

عن������وان »البالغ������ة واجلمالي������ة الروائي������ة« 

مدخ������ال ملقاربته النقدية التي ات�سمت بروؤية 

اب�ستمولوجية تتوخى تفكيك رواية »امل�رصي« 

مركزا على مفاهي������م من اأطروحته النظرية 

الت�س������ادي  املي������الن،  »الت�سافرالتجديل������ي، 

الن�سي، الكل اجلم������ايل، الفعالية الن�سية«، 

معت������رباً اأن الكتاب������ة يف رواية »امل�رصي« هي 

ملقاوم������ة الزوال والتال�س������ي. ولذلك ترتاءى 

املدين������ة وحدها يف هيئة ممك������ٍن ل�ست�سعار 

بداية جهد الكتابة بو�سفها مدخال اإىل زمن 

الكمال. 

يق������وم التعري�������س ال�ساخ������ر يف رواي������ة 

»امل�رصي« على ا�ستهداف فعل املحاكاة ذاته، 

اأي جه������د الكتابة ال������ذي ي�ستهدف بالدرجة 

وىل حماكاة جنيب حمفوظ واتخاذه منوذجا  الأ

مبهرا يف �سناعة الرواية. فاملقروء الروائي 

امل�سب������وك انطالق������ا من من������اذج حمفوظية 

حا�رص ب������كل قوة، ويكاد يك������ون حمددا على 

نحو مهوو�س روؤيَة اأحمد ال�ساحلي الب�رصية 

ونزوعات������ه يف التعامل مع الع������امل، لكن هذا 

املقروء يتعر�س من قبل كلمة الكاتب، ومعه 

النزوع امل�رصق������ي عامة، اإىل ن������وع خفي من 

فكار  التعري�س ال�ساخ������ر، واعترب اأن هذه الأ

أنقار ل  حول رواية »امل�رصي« للروائي حممد ا

متثل �سوى مقاربة ب�سيطة لعمل روائي جدير 

بالحرتام النقدي. 

الورياغلي  م�سطف������ى  الدكت������ور  وعنون 

أ�سواق  ب������� »ا العب������دلوي مداخلت������ه النقدية 

الذات و�سلطة الواقع، قراءة يف اإبداع حممد 

أنقار الروائ������ي«، منطلقا من تعريف هيجل  ا

للرواية باعتبارها ملحمة العامل البورجوازي. 

أنقار  ومعت������ربا اأن املتاأم������ل يف روايتي حممد ا

»امل�������رصي« و»باريو مالقا« يدرك من القراءة 

أنه اأمام روايتني متباينتني يف بنائهما  وىل ا الأ

أو لنقل لعالقة  ن�سان والعامل، ا ويف روؤيتهما لالإ

ن�سان بالعامل، تلك العالقة التي كانت، ول  الإ

بداع الروائي  تزال، ت�سكل مو�س������وع بحث الإ

ن�ساين وت�سويره.  الإ

واختار ال�ساعر والباحث حممد العناز يف 

أمل  �سهادته حول جترب������ة املحتفى به عنوان »ا

أنقار امل�سار  بداع: حممد ا ال�س������ورة، ووهج الإ

امل������زَدوج«، معترباً اأن الع�������رص الذي يحكمنا 

هو ع�������رص ال�سورة، ويف الوق������ت الذي غدا 

فيه الع������امل قرية �سغرية متكنت ال�سورة عرب 

و�سائل امليديا م������ن ال�سيطرة على العامل عرب 

ن�سان م�ستهلكا  الت�سطيح والتعميم، وغدا الإ

أو تاأمل  له������ذه ال�س������ور الزائفة دون تفك������ري ا

وهو ما عرب عن������ه الفيل�سوف جيل دولوز يف 

كتاب������ه »ال�سورة« وبيري بورديو يف حديثه عن 

عالمية، وجان بودريار يف حديثه  ال�سورة الإ

خيلة امل�سللة.  عن ال�سور املنتجة لالأ
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ديب املحتفى به �سهادة يف ختام  وقدم الأ

خرين«،  الحتفال عنوانه������ا � »الكتابة مع الآ

أك������د فيها اأن الكاتب كائن اجتماعي بطبعه،  ا

ب������داع ل ينم������وان اإل بالتفاعل،  والفكر والإ

وامل�سارك������ة، واحل������وار، واعت������رب اأن روايتيه 

»امل�رصي« و»باريو مالقه« هما ح�سيلة جتربة 

طويل������ة يف ال�ستم������اع اإىل النا�������س الب�سطاء 

وتدوين حكاياته������م واأخبارهم طوال عقود. 

وافرت�������س اأن هذه اخلط������ة �ستظهر بفعالية 

خرية الت������ي ا�ستغل بها  جلي������ة يف الرواية الأ

حالياً املعنونة ب� »�سيخ الرماية« حيث ت�سكل 

الرواية ال�سفاهية �سبياًل �رصدياً مهيمناً،م�سرياً 

اإىل اأن مو�سوع ال�سدق الفني ما هو اإل تاأثر 

املبدع باخلارج عن طريق التعلم، وبالداخل 

)4(
عن طريق املعاناة.

معر�ض تون�ض الدويل للكتاب: 

�سه������دت مدينة تون�������س العا�سمة افتتاح 

فعالي������ات معر�س تون�س ال������دويل للكتاب يف 

دورت������ه الثامنة والع�رصي������ن، وذلك مب�ساركة 

م������ا يزيد على األف نا�رص ميثلون اأكرث من 35 

بل������داً، ومب�ساركة ما يقرب من 421 دار ن�رص 

تون�سية وعربية واأجنبية.

جنبية قوية احل�سور  وكانت امل�ساركة الأ

يف دورة هذا املعر�������س حيث �ساركت فرن�سا 

وحده������ا ب� 447 نا�رصاً مقابل 232 نا�رصاً من 

دول اأخ������رى كالدانيمارك والوليات املتحدة 

أملانيا والنم�سا، و�ساركت  مريكية وال�سني وا الأ

اإ�سباني������ا ب�������100 نا�رص بينما كان������ت م�ساركة 

اإيطاليا بحدود 62 نا�رصاً.

أبرز الدول العربية التي �ساركت يف  ومن ا

معر�������س تون�س الدويل للكتاب م�رص و�سورية 

ولبنان واجلزائر واملغ������رب واململكة العربية 

مارات العربية املتحدة  ردن والإ ال�سعودية والأ

وليبيا، اإ�سافة اإىل ح�سور 3 نا�رصين ميثلون 

منظمات تعنى بالكتب.

وت�سم������ن برنام������ج املعر�س ه������ذه ال�سنة 

ن�سطة الثقافي������ة والندوات  العدي������د م������ن الأ

حداث  العلمي������ة التي ته������دف اإىل مواكبة الأ

الثقافية داخل تون�س وخارجها، حيث رافقت 

ن�سطة الفنية  فعاليات املعر�س العديد من الأ

دباء  دبي������ة �س������ارك فيها العديد م������ن الأ والأ

والفنان������ني واملفكري������ن الع������رب والعاملي������ني 

البارزي������ن، من بينه������م: الكاتب������ة اجلزائرية 

اأحالم م�ستغامني، والروائي امل�رصي يو�سف 

زيدان �ساح������ب رواية »عزازي������ل« احلا�سلة 

على جائزة البوكر 2009.

 وقد تفردت هذه الدورة من بني دورات 

معر�س الكتاب التون�س������ي عن �سابقاتها باأن 

ت�سّمنت ركنا خا�سا جديدا جاء حتت عنوان 

»كاتب من العامل«، �سيك������ون يف �سكل لقاءات 

بكّتاب من اآفاق وح�س������ارات خمتلفة، حيث 

افتتح هذا الركن اجلدي������د الكاتب ال�سيني 

»ليو�سينغ لونغ« الذي يعّد اأحد رّواد الرواية 

احلديثة يف ال�سني، وح�سور وم�ساركة جون 
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روود احلائ������ز عل������ى جائزة غونك������ور 1990 

الذي ين�رص اأعماله يف دار »غاليمار« العاملية، 

وفاروق ماردان باي مدير جمموعة »�سندباد« 

أوليفي باروت املنتج بقناة »تي يف 5«  للن�رص وا

الفرن�سية.

وكان ح�سور ال�سعر لفتاً �سمن الفعاليات 

املوازي������ة ملعر�س الكتاب م������ن خالل قراءات 

ال�سع������راء وال�ساعرات  �سعرية لطائف������ة من 

العرب م������ن بينهم: البحرين������ي قا�سم حداد 

ماراتية مي�سون �سقر القا�سمي وامل�رصي  والإ

اأحمد ال�سه������اوي و�سعراء اآخري������ن من ليبيا 

والبحرين وم�رص وفرن�سا وبلجيكا وعدد من 

ال�سع������راء التون�سيني الذين مل تتح لهم فر�سة 

امل�ساركة يف الدورات املا�سية.

و�سم������ن فعالي������ات املعر�س نظ������م لقاء 

دب الليب������ي يف عي������ون تون�سية«،  ح������ول »الأ

أب������رز الكتاب والنقاد  ق������دم خالله عدد من ا

التون�سيني تقدمي قراءات خمتلفة حول بع�س 

بداعية باأق������الم ليبية معا�رصة،  عم������ال الإ الأ

يف الرواي������ة والق�سة وال�سع������ر، واإىل جانب 

هذه الن������دوة �سيكون هن������اك موعد هام مع 

ن������دوات اأخرى منها الن������دوة الدولية للدورة 

الثامنة والع�رصين وعنوانها »الكوين واملحلي 

أ�سغال  بداع«، و�ستنتظ������م بالتوازي مع ا يف الإ

الن������دوة الدولية، اأم�سي������ة اأدب ال�سباب التي 

�ستختتم باإ�سناد جائزة معر�س تون�س الدويل 

دب ال�سب������اب؛ كم������ا �سينتظم ي������وم درا�سي  لأ

حول الق�س������ة الق�سرية بعنوان »نهاية احللم 

أم ا�ستع������ادة الربيق« وذلك بالتعاون مع نادي  ا

الق�سة واحتاد الكّتاب التون�سيني، اإىل جانب 

عالم«،  ندوة اأخرى عن »الكتاب يف و�سائل الإ

أ�سغال هذه الندوات  ودعيت اإىل امل�ساركة يف ا

)5(
أ�سماء تون�سية وعربية واأجنبية. ا

مو�سيقى القارات يف »اأبو ظبي«: 

اختتم������ت فعالي������ات ال������دورة الثانية من 

مهرج������ان »ووم������اد اأبوظبي« ال������ذي نظمته 

هيئ������ة )اأبوظبي( للثقافة وال������رتاث واحتفى 

باملو�سيق������ى والف������ن من الق������ارات اخلم�س، 

بنجاح ف������اق توقعات املنظم������ني واملُ�ساركني 

خا�سة من حيث عدد الذين �سهدوا حفالته 

الفني������ة، اإذ زاد عن 125 األف �سخ�س، منهم 

أبوظب������ي«، و15 األف �سخ�س  110 اآلف يف »ا

يف قلعة اجلاهلي مبدينة العني.

واأكد حممد خل������ف املزروعي مدير عام 

أبوظب������ي« للثقافة والرتاث اأن »ووماد  هيئة »ا

أبوظب������ي« جترب������ة جدي������دة اأ�سبحت خالل  ا

ماراتية  عامني م������ن اإطالقها يف العا�سمة الإ

و�سط  عالمة فنية فريدة يف اأنحاء ال�رصق الأ

كافة والعامل، خا�س������ة واأن ال�سحافة العاملية 

أ�س������ادت مبهرج������ان »ووم������اد اأبوظبي«  ق������د ا

مارات قد تفوقت على 20  معتربة اأن دولة الإ

دولة يف التنظي������م وال�ستقطاب اجلماهريي 

وىل يف  لفعاليات ووماد الذي انطلق للمرة الأ

عام 1982 يف بريطانيا. 
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من جهته اأو�سح عبداهلل العامري مدير 

اإدارة الثقافة والفنون يف الهيئة اأن املهرجان 

جنح يف جمع خمتل������ف الثقافات العاملية يف 

جمال الفنون واملو�سيقى والرق�س، اإىل جانب 

ال�سفوف املدر�سية التي توا�سل فيها الطالب 

طف������ال من خمتلف الفئ������ات العمرية مع  والأ

الفنان������ني متبادلني فيه������ا الثقافة والفن، يف 

حماولة للبحث عن �سبل جديدة لدفع اجليل 

ال�س������اب اإىل امل�ساركة يف ت�سكيلة مده�سة من 

ال�ستعرا�سات املو�سيقية والعرو�س الراق�سة 

والفنون الب�رصية من �ستى اأنحاء العامل، ومن 

بل������دان بعيدة عن بع�سها بع�س������اً، اإذ �سارك 

مارات،  أك������رث من 30 فنان������ا من كل م������ن الإ ا

الهند، بوروندي، فرن�سا، اإ�سبانيا، بريطانيا، 

م�رص، اجلزائر، فل�سطني، ال�سني، باك�ستان، 

نيجرييا، الوليات املتح������دة، جامايكا، كوبا، 

تنزانيا، الراأ�س الأخ�رص، ومايل، وغريها من 

الدول التي اجتمعت كلها يف اأم�سيات »ووماد 

اأبوظبي«.

وق������ال اإن كورني�س »اأبوظبي« �سهد تنوعاً 

مو�سيقياً لي�س فق������ط يف جن�سيات اأع�سائه 

أدائهم الفريد  من العازفني والفنانني بل يف ا

ذواق ليجد اجلمه������ور نف�سه اأمام  متع������دد الأ

مو�سيقى جديدة، هدفه������ا تعريف اجلمهور 

بالفنان������ني العامليني ومنحه������م فر�ساً للتعلم 

امل�س������رتك والتب������ادل الثق������ايف، اإىل جان������ب 

ب������داع واإدراكهم ملدى ثراء  ت�سجيعهم على الإ

وتنوع الثقافات العربي������ة والغربية على حد 

ماراتية  �س������واء، اإىل جانب اإبراز الثقاف������ة الإ

ب�سكل كب������ري من خالل اإطالق فرقة »التخت 

مارات������ي« الت������ي تعمل على اإع������ادة اإحياء  الإ

مارات������ي والعربي على  ال������رتاث املو�سيقي الإ

حد �سواء.

واأقيمت عل������ى هام�س املهرج������ان ور�س 

أتاحت لهم  طفال ا عمل م�ستقلة خا�س������ة بالأ

فر�س������ة التعرف عل������ى اإيقاع������ات وثقافات 

خرى، واإب������داع اأعمالهم الفنية  ال�سع������وب الأ

واآلته������م املو�سيقية اخلا�س������ة بهم والتي مت 

عر�سها جميعاً يف موك������ب كرنفايل رائع يف 

الليلة اخلتامية، مقدم������ني ما مت تبادله من 

أبرزها  أيام من ا خربات وتعاون على مدى 3 ا

التظاهرة الفنية الت������ي افتتحت فيها الليلة 

اخلتامية من با�س للدم������ى مرفوع من قبل 

املنظمني وامل�ساركني يف الفعاليات اإىل جانب 

اجلمه������ور امل�سارك ال������ذي �سفق وعزف مع 

الفرق امل�ساركة، لتتح������ول هذه امل�ساحة بني 

امل�رصحني ال�سم������ايل واجلنوبي على كورني�س 

أبوظب������ي« اإىل كرنفال فن������ي و�سعبي حافل  »ا

مل يقت�رص عل������ى عرو�س الفنانني، اإمنا كانت 

جمموعات اجلمه������ور ت�سكل حلقات للرق�س 

والغناء والعزف.

مارات  أبوظب������ي، عا�سمة دولة الإ ومتثل ا

أك������رث البيئات غنًى  العربي������ة املتحدة، اإحدى ا

ثقافي������اً يف العامل، كم������ا اأن ثقاف������ة اأبوظبي 
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تعك�س الغن������ى الثقايف العرب������ي، مع تعاطي 

�سال������ة والتحديث يقود اإىل  م�س������رتك بني الأ

ت������وازن مثري حاز على اإعجاب العامل. وي�سكل 

الختيار الفني ل�»ووماد اأبوظبي« تعبرياً عن 

أدائية  ال�سخ�سية العربية للمهرجان بعرو�س ا

مارات،  قدمها فنانون م�سهورون من دولة الإ

و�سط و�سم������ال اأفريقيا،  ومنطق������ة ال�رصق الأ

ه������ذا اإىل جانب موؤدي������ن فنيني من عدد من 

)6(
دول العامل.

ت�سوم�سكي يدين احلرب على غزة: 

�س������در حديثا ع������ن دار احل�س������اد كتاب 

»احلرب على غ������زة ونهاية اإ�رصائيل« للكاتب 

مريكي نع������وم ت�سوم�سك������ي ترجمة نا�رص  الأ

ونو�س ويقع يف نحو 125 �سفحة من القطع 

املتو�سط وي�سم درا�ستني ومقالة ترتكز حول 

فل�سطني املحتلة واحلقائق التي خل�س اإليها 

املوؤلف بعد اأن بحث عنها طوياًل. 

يق������ول مرتج������م الكت������اب يف مقدمت������ه: 

وىل »اإب������ادة  اإن ت�سوم�سك������ي يف الدرا�س������ة الأ

املتوح�س������ني جميع������ا« يذهلن������ا به������ذا الكم 

الكبري م������ن املعلومات الدقيقة واملوثقة التي 

ي�ستخدمها لتدعيم طروحاته والتي تدح�س 

عالم  الكث������ري مما هو �سائد ومت������داول يف الإ

املغر�س، وي�سيف اإن اأحد ال�ستنتاجات التي 

ي�سل اإليه������ا هو اأن اإ�رصائيل تعمل دوما على 

تقوي�������س اجلهود التي تو�سل اإىل اأي ت�سوية، 

خري على غزة باحلروب  مقارن������ا عدوانها الأ

الت������ي �سنته������ا �سابق������اً، م�س������ريا اإىل اأن تنبوؤ 

ت�سوم�سكي بنهاي������ة اإ�رصائيل هو ما دفعه اإىل 

عنونة الكتاب ب� »احل������رب على غزة ونهاية 

اإ�رصائيل«. 

وج������اء مو�س������وع الدرا�س������ة الثانية حول 

�سيا�س������ة الولي������ات املتح������دة جت������اه ال�رصق 

مريكي باراك  و�س������ط يف حقبة الرئي�س الأ الأ

أوباما وهل ت�سكل نقطة حتول اأم ل ويو�سح  ا

ت�سوم�سك������ي يف مقالته ال�سورة التي ير�سمها 

و�سط.  أوباما لل�رصق الأ ا

ويدع������م ت�سوم�سكي ما كتب������ه بالتواريخ 

وال�سه������ادات املوثقة لتاأكي������د امل�سداقية مع 

أ�سلوبه املفعم باحليوية كما  اإعطاء �سيء من ا

يعمل يف درا�ستي������ه ومقاله اإىل ربط الراهن 

باملا�سي وكاأنه يق������ول اإن التاريخ يعيد نف�سه 

فالكيان الذي ن�ساأ على القتل و�سفك الدماء 

�سلوب، وه������و ل يكتفي  م�ستمر يف ه������ذا الأ

بتحلي������ل الوقائع �سخ�سيا وب�س������كل اإفرادي 

بل يزيده������ا تاأكيداً مبا ينقل������ه عن املحللني 

خري������ن ملا ي������دور يف املنطقة  واملتابع������ني الآ

�رصائيلي يوري  حيث ينقل مثاًل عن املحلل الإ

اأفنريي قوله: �ستنحف������ر يف ال�سمري العاملي 

�سورة اإ�رصائيل كوح�س ملطخ بالدماء جاهز 

يف اأي حلظ������ة لرت������كاب جرائم حرب وغري 
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م�ستعد لاللتزام باأي �رصط اأخالقي.

يف  يلتقون  بطوطة  اب��ن  مرتجمو 

الدوحة: 
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�سهر  يجتمع مرتجمو الرحالة العربي الأ

ول مرة بالدوحة يف دي�سمرب/ ابن بطوطة لأ

ول القادم يف موؤمت������ر دويل يلقي  كان������ون الأ

اأ�سواء على جذور عالقات العرب واجلزيرة 

أ�سيا واأوروبة من  العربية بكل م������ن اأفريقيا وا

خالل ن�سو�س اأدب ال�سفر ويوميات الرحالة 

واحلجاج والتجار واملغامرين. 

ويعقد »موؤمتر الرحالة العرب وامل�سلمني.. 

خر« بالتعاون بني »احلي  اكت�ساف الذات والآ

دب  الثقايف« يف الدوح������ة واملركز العربي لالأ

اجلغ������رايف يف لندن يف ال�ساد�س من دي�سمرب 

أيام.  أربعة ا وملدة ا

ن������وري اجلراح  وقال ال�ساع������ر ال�سوري 

امل�������رصف على املرك������ز: اإن املوؤمت������ر �سيكون 

فريدا م������ن نوعه و�ست�س������ارك فيه نخبة من 

دباء العرب  كادميي������ني والباحثني والأ اأملع الأ

جانب ميثلون نح������واً من 30 دولة منها:  والأ

املغ������رب واجلزائ������ر وتون�س وم�������رص وقطر 

و�سورية وفل�سطني ولبنان واليمن وال�سعودية 

مارات وال�س������ودان والبحرين وموريتانيا  والإ

وال�س������ني والهن������د واإيران وتركي������ا وماليزيا 

وفرن�سا  وا�سباني������ا  واإيطالي������ا  واندوني�سي������ا 

أملانيا وجنوب اأفريقيا  وبريطانيا والياب������ان وا

وكينيا، واأ�س������اف اأن املوؤمتر الذي �سرتافقه 

معار�������س لل�سور واخلرائ������ط وكتب الرحلة 

آثار الرحال������ة »من خالل  �سيغطي عط������اء وا

التاريخ������ني البح������ري والربي للع������رب وعرب 

ن�ساط يرقى اإىل 2000 من ال�سنوات«.

واأو�س������ح اجلراح اأن املوؤمتر �سوف ي�سلط 

ال�سوء على م�سيق هرمز وال�سواطئ العربية 

والرح������الت عربه������ا والغ������زوات الربتغالية 

والهولندية والربيطانية والوجود العثماين من 

خالل ن�سو�������س ال�سفر وعلى دور العرب يف 

تاريخ العلوم البحرية »ويف ريادتهم« لتاأ�سي�س 

عل������م اجلغرافيا واأدب الرحل������ة، واأ�ساف اأن 

وىل لقاء ي�سم  املوؤمت������ر »�سي�سهد للم������رة الأ

عدداً م������ن مرتجمي رحلة اب������ن بطوطة اإىل 

آ�سيوي������ة خمتلفة �سيقدمون  لغ������ات اأوروبية وا

�سهادات حول جتاربه������م يف نقل الرحلة اإىل 

لغاتهم« اإذ ترجم������ت اأعمال ابن بطوطة اإىل 

نحو 50 لغة. 

وي�سه������د املوؤمتر تكرمي 14 فائزا بالدورة 

خرية من جوائز ابن بطوطة التي مينحها  الأ

دب  �سنوي������ا من������ذ 2003 املركز العرب������ي لالأ

ف������اق � ومتنح اجلائزة  اجلغ������رايف- ارتياد الآ

يف خم�سة فروع ه������ي: حتقيق املخطوطات، 

الدرا�سات اجلغرافية واأدب الرحلة، الرحلة 

املعا�������رصة، الرحلة ال�سحفي������ة، واليوميات، 

بح������اث واملوؤلفات  وت�س������در خالل املوؤمتر الأ

الفائزة باجلائ������زة اإ�سافة اإىل بحوث املوؤمتر 

اجنليزية( وكتاب  يف جملدين )بالعربي������ة والإ

أر�������س املعلق������ات.. الريح  م�س������ور عنوانه »ا

)8(
تكتب«.

مهرجان لو�ض اأجنل�ض للكتاب: 

جمع مهرجان لو�س اجنل�س تاميز للكتاب 
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الذي يعد اأكرب حدث اأدبي باأمريكا ال�سمالية 

ه������ذا العام بني الكتاب والقراء وواكب تطور 

تقنيات الع�رص بتقدمي جائزة هي عبارة عن 

أنتجته  الكمبيوت������ر اللوحي اجلديد ال������ذي ا

أبل.. �رصكة ا

وقد اجتذب املهرجان اأكرث من 130 األف 

�سخ�������س للح�سول على توقيع������ات وح�سور 

ن������دوات �سارك بها اأكرث م������ن 400 موؤلف يف 

وقت تواجه فيه عملية ن�رص الكتاب وطريقة 

قراءة النا�س لها تغيريا كبريا.

وم������ن ب������ني الروائي������ني الذي������ن ح�رصوا 

املهرجان هريمان ووك »94 عاما« الذي كتب 

كرث مبيعاً  »مترد كاين« و�ساحبت������ا الكتب الأ

ماري هيجين������ز كالرك وميج كابوت اإ�سافة 

اإىل كت������اب م�ساه������ري مثل �س������ارة �سيلفرمان 

والي�سا �سيلفر�ستون. وتقا�سم املوؤلفون ال�سبان 

والكبار وجهات النظ������ر فيما يتعلق بال�سوق 

املتطورة.

وقال ووك خ������الل م�ساركته يف فعاليات 

أبدية..  املهرجان: اإن �سناعة رواية الق�س�س ا

ال�سكل تغري ولكن التعط�س للق�س�س مل ينته، 

لكرتونية  واأ�ساف اإنه خا�س جتربة الكتب الإ

ومل ي�سعر براحة جتاهها.

وعر�س منظم������و املهرجان جهاز اي باد 

أب������ل كجائزة كربى وهو  أنتجته �رصكة ا ال������ذي ا

لكرتوين  احدث اإ�سدار يف �س������وق الكتاب الإ

�رصيع������ة النم������و والتي يقودها جه������از كيندل 

لكرتوين والذي  لكرتوين قارئ الكت������ب الإ الإ

ميك������ن تخزين جمموع������ة من الكت������ب عليه 

أم������ازون دوت ك������وم على  ويدعم������ه موق������ع ا

نرتنت. الإ

لكرتونية  وبينما مثلت مبيعات الكتب الإ

133 ملي������ون دولر فقط م������ن اإجمايل �سوق 

مريكية البالغ������ة 24 مليار دولر  الكت������ب الأ

لكرتونية بن�سبة  ارتفع������ت مبيعات الكت������ب الإ

177 باملئة يف الع������ام املا�سي فيما تراجعت 

مبيعات الكتب ب�سكل عام بن�سبة 1.8 باملئة 

عن عام 2008.

وقال������ت ان������ا ماجزاني������ان نائب������ة رئي�س 

الت�سوي������ق يف الت������امي: اإن ه������ذا احلدث يعد 

احتف������ال بالثقاف������ة ونرغ������ب يف البق������اء يف 

الطليعة.. وحي������ث اإن اي باد مو�سوع جديد 

أداة عظيم������ة فنحن نرغب يف تقدمي جهاز  وا

ل�سخ�س ما.

وي�ستخ������دم بع�������س الكت������اب مواقع على 

نرتن������ت للتعاون يف تاأليف بع�س الكتب يف  الإ

ح������ني تظهر روايات يومياً عن كتاب ين�رصون 

اأجزاء من رواياتهم على موقع تويرت للتوا�سل 

أي�ساً  ا نرتن������ت. و�سهدت  الجتماعي على الإ

عملية ن�������رص الكتب مب�ساع������دة التكنولوجيا 
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خرية. الرقمية تطوراً يف ال�سنوات الأ

منظمة  ج��ائ��زة  ت��ن��ال  م�ستغامني 

املراأة العربية: 

أة العربي������ة التي  منح������ت منظم������ة امل������را
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تتوىل رئا�ستها ليلى ب������ن علي زوجة الرئي�س 

التون�سي زين العابدين ب������ن علي درعها اإىل 

الروائية اجلزائرية اأحالم م�ستغامني تقديرا 

�سهامها يف تطوير الثقافة والرواية العربية  لإ

أة العربية.  وخلدمتها ق�سايا املرا

وقد �سلم وزي������ر الثقافة واملحافظة على 

الرتاث عبد ال������روؤوف البا�سطي، هذا الدرع 

ديبة اجلزائرية خالل حفل  اإىل الروائية والأ

اأقيم بامل�رصح البلدي بتون�س العا�سمة اأحيته 

الفنان������ة اللبنانية جاهدة وهبة غنت فيه من 

أ�سعار اأحالم م�ستغامني، اإ�سافة اإىل ق�سائد  ا

خطل  ملحم������ود دروي�������س ون������زار قب������اين والأ

ال�سغ������ري. كما غنت من اأحل������ان حممد عبد 

الوهاب والفنان العراقي كاظم ال�ساهر. 

ديبة اجلزائرية عن اعتزازها  واأعربت الأ

بهذه البادرة التكرميية بقولها: اإن هذا الدرع 

و�سام مكانه يف قلبي حيث حملت على مدى 

أنها  مة العربي������ة، م�سيفة ا عمري ق�سايا الأ

ل متل������ك اإل الكلمات لرتد بها جميل تون�س، 

�ساك������رة بلغ������ة �سعرية قلب تون�������س امل�سياف 

نها  امل�رصع دائما ل������زوار احلب الطارئني.. لأ

رفعتني اإىل مقام ابنتها.

واأخ������رياً: ي�س������ار اإىل اأن م�ستغامني التي 

تقيم حالي������اً يف العا�سم������ة اللبنانية بريوت، 

هي من مواليد تون�س يف الثالث من ني�سان-

اإبريل م������ن العام 1953، وق������د نالت جائزة 

جني������ب حمفوظ للع������ام 1988 ع������ن روايتها 
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ن�سان؟ هل هي التعبري املعريف كرد فعل على �سقوط  ملاذا احلداثة لتحرير الإ

كويني؟ اأم هي حداثوية  ميتافيزيقيا املقد�س؟ اأم لهوت اأوغ�سطينو�س وتوما الإ

فل�سفي������ة اإ�سالمية مبطنة مبق������ولت املقد�س للتعبري عنه بلغ������ة العقل منذ علم 

�سالم الكرام- بل  �سالمي وحتى ثورة ابن ر�سد، مروراً بفال�سف������ة الإ ال������كالم الإ

أم ما بعد  رثوذك�سية؟ هل احلداثة اأم احلداثوية ا حت������ى الغنو�سية امل�سيحيانية الأ

وروبي؟ اأم احلداثة  احلداثة، حماولة للخروج من ربقة العقل املطلق التنويري الأ

❁

ò
باحث �سوري.

ن�سان احلداثة وحترير الإ

❁
عر�ض وتقدمي : حممد �سليمان ح�سن
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هي جدلي������ة ال�رصاع بني امل������ادي والالمادي 

ول؟ بتجليات الثاين واأحادية الأ

 الكتاب مث������ار التقدمي »احلداثة وحترير 

ن�س������ان« قدم في������ه جمموعة م������ن املفكرين  الإ

العرب، جمموعة مق������الت حتت هذا العنوان 

يف روؤية للحداثة مبنطق العقل العربي، والبنى 

الجتماعي������ة العربية بت�سكيالتها. الكتاب من 

اإ�سدارات »دار برتا« للطباعة والن�رص بدم�سق، 

بالتع������اون م������ع رابطة العقالني������ني العرب يف 

ب������روت. يقع الكت������اب يف /200/ �سفحة من 

القط������ع الكبر. نق������دم عر�ساً له مب������ا يت�سق 

واملعطيات املعرفية للكتاب.

❁    ❁    ❁

يقول الباح������ث املغاربي »ح�سن اأوريد« يف 

ن�سان مرك������ز احلداثة وغايتها«:  مداخلته »الإ

احلديث يف العربية مقابل القدمي )من الَقَدم( 

الذي يعني الر�سوخ. ويف الالتينية احلديث ما 

يقابل الع�رصي Modernus، اأي ما يتزامن 
معه.

يقول »هولدري������ن«: »اأن تعي�ش ذاتك تلك 

أو اأن تك������ون ذاتك هي احلياة«.  ه������ي احلياة، ا

احلداث������ة ه������ي ارتب������اط مبفهوم������ي النق������د 

�سالح. والإ

وعل������ى الرغم م������ن رف�ش »حمم������د عابد 

�س������الح مقابل التجديد  اجلاب������ري« ملفهوم الإ

يق������ول: اإن التجدي������د م������ن �سمي������م الثقاف������ة 

�سالمية«. واحل�سارة الإ

�سالح يف اأوروبة قام على قراءة نقدية  الإ

للن�سو�������س، حي������ث متَّ ا�ستخال�������س منظومة 

هم من كل  اأخالقي������ة من الن�سو�س. لك������ن الأ

ن�سان«  ذلك، هو حامل هذا الفكر النقدي »الإ

الذي يعم������ل اإما داخل الت�سنيفات احلداثوية 

اجلديدة املتداخلة مع ما قبلها، اأو يف الوقت 

ذاته، املتخارج عنه������ا �سمن منظومة معرفية 

واأخالقية هي لب احلداثة. من كل ذلك نفهم 

احلداثة يف �سياق التطور.

❁    ❁    ❁

حتت عن������وان »ور�سات احلداثة املفتوحة« 

يتحدث الباحث واملفكر »برهان غليون« قائاًل: 

احلداثة تظهر لن������ا باعتبارها، منتجاً جاهزاً 

تتج�سد يف علوم، تقنيات،.. وقد فهمها الفكر 

أنه������ا »نظام الغرب  العرب������ي النه�س������وي على ا

الفك������ري والجتماعي« فاأ�سبح������ت احلداثة 

غربوية مقابل الفكر ال�رصقي. فاأ�سبح التاريخ 

خ������ارج التحديد الفك������ري.. وبالتايل علينا اأن 

فكار بهذا اخل�سو�س: نحدد بع�س الأ

احلداثة م�سار م�ستمر معقد ومركب،   -
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أو  يت�سم������ن عنا�رص عديدة وكث������رية، متماثلة ا

متباينة، من التحولت التاريخية، تنطوي على 

مراحل تقدم ومراح������ل تراجع، على خطوات 

واأخط������اء وتراجعات وعل������ى اإبداعات فذة يف 

الوقت نف�سه.

- احلداثة بق������در ما هي عملية تاريخية، 

ذات م�ستوي������ات متع������ددة: فكري������ة، ثقافية، 

اأخالقية، �سيا�سي������ة، اجتماعية، ترتبط باأنواع 

خمتلفة من النزاع������ات وال�رصاعات الل�سيقة 

به������ا والتي لعبت دوراً كب������رياً يف حتديد جتاه 

تط������ور النظ������م ال�سيا�سي������ة والجتماعية عرب 

التاريخ احلديث.

- احلداثة لي�ست واحدة، ولكنها م�سارات 

متباين������ة، ترتب������ط بعوام������ل البيئ������ة والثقافة 

والظروف اجليو�سيا�سية والقت�سادية.

ويف اعتق������اد الباح������ث »بره������ان غليون« 

هناك ثالث������ة حماور رئي�سة تبلورت من حولها 

�رصاعات احلداثة:

- م�ساألة العقل يف مقابل النقل.

- عودة اكت�س������اف احلق وما ينبع منه من 

روؤي������ة قانونية جدي������دة كاأ�سا�������س لبناء عدالة 

اجتماعية.

- و�سعي������ة الفرد- ال������ذات، بو�سفه ذاتاً 

واعية اأي حرة، مريدة، وبالتايل قابلة لل�سياغة 

والتكوين وامل�ساءلة القانونية والأخالقية.

❁    ❁    ❁

الباح������ث املغارب������ي »حممد امليل������ي« قدم 

ورق������ة عمل حتت عنوان »ع������ن احلداثة« جاء 

فيه������ا: »احلداثة توجد يف كل زمن اإذا اعتربنا 

اأن مفهومه������ا يعن������ي القطيعة مع م������ا �سبق.. 

واإذا انتقلن������ا اإىل الع�������رص احلدي������ث، جند اأن 

رواد النه�س������ة العربية كان������وا حداثيني.. لكن 

أنهم ا�ستبعدوا  وىل عندهم ه������ي ا اخلطيئة الأ

نقد ال�رصيعة واملوروث الفقهي.. هذا املوقف 

ميثل خطيئ������ة كربى.. فهم )العرب( ا�ستوردوا 

ال�سلع ومل ي�ستوردوا اخلربة والعلم.. قليل منهم 

م������ن جتاوز ذلك كما ورد لدى )مالك بن نبي( 

الذي ا�ستوعب امل�سار العقلي للغرب يف اإنتاج 

ال�سلع.. 

اإن الوقوف على اجلان������ب املادي واإغفال 

التخلف العقلي والذهني، و�سيطرة اخلرافة، 

أ�سباب تخلف العرب وامل�سلمني. دون  كان من ا

خ������ر واحرتامه.. يف  املغاي������رة والعرتاف بالآ

ذلك الو�سع قام حتالف غري �سليم بني احلاكم 
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فتاء واحلماية(.  امل�ستبد ورجل الدين )بني الإ

اإن فه������م احلداث������ة العربي������ة يف جناحاته������ا 

ن يعود بن������ا اإىل امل�رصوع 
واإخفاقاته������ا يج������ب اأ

�سالمي ال������ذي قام به  النه�س������وي العرب������ي الإ

م�سلح������ون يف ال�سيا�سة وجمددون يف الدين.. 

أف������ادوا اأن نهو�سهم  فاملفك������رون النه�سويون ا

لن يتحق������ق اإل بتقليد الغرب وا�سترياد علومه 

وم�سانع������ه.. وعندما حللوا الهزمية و�سعوها 

يف اجلانب املادي ولي�س العقائدي- با�ستثناء 

�سخ�سي������ات قليل������ة مثل )علي عب������د الرازق، 

الطاهر احلداد، طه ح�سني(.

البع�������س م������ن املفكري������ن ق������ّدم تف�س������رياً 

اقت�سادي������اً يتمثل يف فقدان البلدان العربية- 

رباح الت������ي كانت تدرها والذي  �سالمية لالأ الإ

وروبي. وهنالك من قدم  أنهاها احل�س������ار الأ ا

أ�س�س عرقية.  تف�س������رياً جيو�سيا�سياً يقوم على ا

بينم������ا ذهب )ابن ر�سد( اإىل اأن ال�سبب اإغالق 

باب الجتهاد وقمع التفكري احلر.

اإن توق������ف الجته������اد، جع������ل التي������ارات 

ال�سيا�سي������ة التي كافحت ال�ستعم������ار، تعتمد 

يف مواجه������ة امل�ستعمر على ال������رتاث والتاريخ 

من جه������ة والتقليد من جهة اأخ������رى، ولتاأخذ 

مبادئه نف�سها: حرية، م�ساواة، اأخوة، عدالة. 

مم������ا اأحكم امل�������رصوع بلغة الغال������ب واملغلوب 

بلغة املنطق. ث������م اإن خا�سية رد الفعل، تر�سم 

حمدودي������ة امل�������رصوع، وحتد م������ن طموحه يف 

الوقت نف�سه.

احلدي������ث عن م�������رصوع الدول������ة احلديثة 

ي�سطدم مب�ساعب عدي������دة، نظراً لرتباطه 

مع قوا�سم اأخرى هي:

- البلدان العربية التي احتكت بال�ستعمار 

غلبيتها اإىل اأن 
أ�سكاله، ا�سطرت يف اأ مبختلف ا

أ�ساليب  ت�ستمد من النظام ال�ستعماري بع�س ا

الحتج������اج واملحاج������ة، التنظي������م ال�سيا�سي، 

ومنطق املقا�ساة.
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�سالمي  ف������كار املرتبطة بامل�سمون الإ - الأ

�سالمي. يف امل�رصوع النه�سوي العربي الإ

❁    ❁    ❁

الباحث املغارب������ي »حممد �سبيال« يتحدث 

عن »احلداثة كثورة معرفية« بالقول: احلداثة 

أو ديناميات  جمل������ة �سريورات، جملة عمليات ا

اأو خما�سات اأو حتولت كما ن�ساء.اأي حتولت 

تاريخي������ة طويل������ة امل������دى.. كما حت������دث عن 

أبعاد هي: احلداثة يف ثالثة ا

- احلداث������ة كطاق������ة حتريري������ة تعني اأن 

ن�ساين من  احلداث������ة فعل حت������رري للن������وع الإ

جداد. الرتهان للما�سي وتراث الأ

- احلداث������ة ك�س������ريورة تعبوي������ة، مبعنى 

ف������راد والفئات الجتماعية  تعبئ������ة املوارد والأ

واخلربات.

- احلداثة ك�سريورة ا�ستك�سافية تعبوية.

كم������ا حتدث الباحث »حمم������د �سبيال« عن 

أ�سماها »ا�سرتاتيجيات  أربع �سريورات ك������ربى ا ا

معنية« �سلكتها احلداثة وهي:

ملية اإىل الفكر التقني اأو 
- من النظرة التاأ

أداة. حتويل الفكر اإىل ا

�سكال  - انتق������ال ف������ن الطبيع������ة م������ن الأ

اجلوهرية اإىل املفاهيم امليكانيكية.

ن�س������ان باعتب������اره جمموع������ة مي������ول  - الإ

وغرائز.

ن�س������ان والطبيعة  - فك������رة امل�ساواة بني الإ

باعتبار ذلك وحدة كلية.

❁    ❁    ❁

الباحث »كمال عب������د اللطيف« قدم بحثاً 

حت������ت عن������وان »روحانيات احلداث������ة« قائاًل: 

احلداثة م�������رصوع مفتوح. م�������رصوع يف الفكر 

�سا�������س يف الروؤية  والتقني������ة والتاري������خ. اأما الأ

الفل�سفي������ة احلداثية فهو طابعها املفتوح وغري 

املكتمل. وهناك خيار اآخر نتعلمه من العقائد، 

حيث يت������م التن�سي�س عل������ى البداية والنهاية 

واخللود. حيث املخاطرة حياة/ وحيث ي�سكل 

الر�سا باملخاطرة نوعاً اآخر من الختيار نحن 

�سانعوه، ومرتبو �رصدياته ومفاهيمه اجلديدة 

يف �سوء حتولت الفك������ر والتاريخ كما جتري 

يف واقعنا.

كيف ميك������ن اأن نفكر يف الروحانيات دون 

اأن نقط������ع مع م�������رصوع احلداث������ة يف انفتاحه 

وثرائ������ه، ويف الورطة التي رك������ب يف حياتنا؟ 

كيف ميكن اأن نفكر يف و�سل احلداثة بالبعد 

الروح������ي، دون اأن ي�س������ري الروح������ي ملعطيات 
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املذاهب الدينية ومكا�سب الفل�سفات املثالية؟ 

حي������ث ظ������ل منط������ق اخلال�������س منحكماً يف 

أو م�سلمات  الروؤيتني، �سواء يف �سفة الهرطقة ا

مرة. يرتت������ب على ذلك  العقائ������د الن�سي������ة الآ

اأن ت�سورن������ا للروح������اين ل يكاف������ئ بال�رصورة 

خروي،  الديني. فالروحاين ل يطابق دائماً الآ

وقد يكاف������ئ يف م�ستويات اأخ������رى من النظر 

الأخالقي، كما يطابق اأحياناً اجلمايل.

❁    ❁    ❁

الباحث »�سامل يفوت« يتحدث عن »اجلانب 

العلم������ي للحداثة« بالق������ول: احلداثة ظاهرة 

متع������ددة الوج������وه وامل�ستويات، فه������ي ظاهرة 

أبرزها اجلانب العلمي  مركبة ذات جوانب من ا

والتقن������ي. باعتبار العلم يف������رز معرفة عملية 

ه������داف. وبالت������ايل اأعطت احلداثة  ت�سنع الأ

أنوار العقل على خمتلف  لنف�سها طابع انت�سار ا

خ������رى، كما اأعطت لنف�سها  اأمناط التفكري الأ

�سمة حتالف العل������م والتقنية �سد التاأمل وما 

�سابهه و�سد الفهم املت�سلب للكون. اإن الالفت 

للنظ������ر هو اأن العلم يف الغرب �سار يف معمعة 

احلداثة خ�سماً للدين واملوؤ�س�سة الدينية التي 

حملت لواء معاداة العلم احلديث.

¥µ
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�ضل، طارق رم�ضان، مكانة مرموقة  يحتل املفكر ال�ضوي�رسي، العربي الأ

و�ضعته جملة  فقد  والعاملية،  وروب��ي��ة  الأ ب��ح��اث  والأ ال��درا���ض��ات  ع��امل  يف 

العامل،  املئة يف  املجددين  اأب��رز  قائمة  »التاميز« منذ عام /2000/ �ضمن 

وروبية  الأ اجلامعات  يف  املتعددة  العلمية  ولن�ضاطاته  ملوؤلفاته  تقديرًا 

اأوروبيًا« و»م�ضلمو الغرب  اأثار كتاباه »كي تكون م�ضلمًا  مريكية، وقد  والأ

�ضالم« اهتمامًا بالغًا يف الغرب، ملا حتتويه من جّدة وجراأة  وم�ضتقبل الإ

ومقدرة يف اإثارة التفكري، يف التعامل مع املراحل ال�ضعبة التي مّرت بها 

\ \ \ \ \ \

اإعــــادة اكت�ســــاف الــذات
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اأمريكا  التي ه��ّزت  اأيلول ��00،  اأح��داث احل��ادي ع�رص من  �سلمية بعد  االإ م��ة  االأ

الربيطاين  مريكي  االأ ره��اب« ثم االحتلل  »االإ اإعلن احلرب على  والعامل، وتبعها 

حداث الدامية املوؤ�سية التي �ساحبته.. للعراق، واالأ

اأ�سئلة �سعبة وت�ساوؤالت كثرية، نتج عنها  اأيقظ طارق رم�سان يف كتاباته  لقد 

�سلم، واإعادة اكت�ساف الذات، يف  اجلدل حول م�سري م�سلمي الغرب، وم�ستقبل االإ

بداعية  اأحوج ما نكون فيه ال�ستخدام عقولنا وخميّلتنا وقدراتنا االإ وقت نحن 

للتفكري يف بديل عن »العوملة«. التي تتبّنى فوق كل اعتبار ال�سيادة املطلقة ملنطق 

ن�سانية كلها. ن�سطة االإ �سواق املالية على جماالت االأ االقت�ساد، و�سيادة االأ

آثار خطرية، وبكل اأ�سف ال حول لنا  لقد تغرّي العامل، ولهذه التحوالت جميعها ا

وال قوة، بكل ما يحدث، وكاأن تفكرينا ودورنا الريادي يف التاريخ قد جتّمد، اإننا 

�سا�سية ملنطقها، وندرك عيوبها  ن�ساهد، كغرينا ظاهرة العوملة، وندر�ض املفاهيم االأ

خلقية اخلطرية، ولكننا ال نقّدم بديًل، اأو منظورًا نقديًا، واأ�سبح عاملنا العربي  االأ

�سلمي، ب�سكل اأو باآخر، خا�سعًا القت�ساد ال�سوق، واأ�سبح العامل كله، من املنظور  االإ

االقت�سادي يعي�ض بامل�ساربات واملعاملت التجارية، حماطًا باأعقد منطق م�رصيف 

ومايل مت�سابك ومتطور: »�رصوط التبادل غري مت�ساوية، واال�ستغلل مهيمن دائم، 

وامل�ساربة على اأ�سّدها واالحتكارات قاتلة«.

قوى،  للأ الغلبة  ال�سعيف،  بوجود  يوؤمن  ال  املهيمن،  امل�سطرب،  العوملة،  عامل 

الذي ميتلك، ونحن ما زلنا، بكل اأ�سف، نعترب اأنف�سنا، اأُمة مهّم�سة، ال حول لها وال 

قوة، اأمة ت�ستهلك وال تنتج.. وحتى نتخّل�ض من واقعنا، البد من ثورة حقيقية 

اإيجابي م�سارك يف  حترّرنا من عقدة النق�ض، والعمل على تنمّية ح�سور غني، 

العقل،  ا�ستقللية  على  ت�سجع  وعطاءات  ومناظرات  ح��وارات  يف  ي�سهم  الغرب، 

ورف�ض الهيمنة، وا�ستعادة الثقة بالنف�ض، والتفكري بقوة وجد يف الطريقة التي 

هل  وفو�ساه..  بنظامه  املتقّدم  خ��ر  االآ مع  علقتنا  ب�ساأن  اتباعها  علينا  يتوجب 
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كيف  ج��دي��دة؟!..  مقرتحات  لتطبيق  الو�سيلة  منتلك  هل  نقدمه؟  بديل  لدينا 

و»نهاية  احل�سارات«  »�سدام  نظرية  عن  بعيدًا  دي���ان؟!  االأ بني  احل��وار  يف  ن�سارك 

العامل« واملبالغات املطلقة املوجودة يف هيمنة »العوملة« ونزاعات امل�سالح وال�رصكات 

املتعددة اجلن�سيات وغريها..

يرى املفكر طارق رم�سان حتى يتم ذلك، اأي خروجنا من عنق الزجاجة، لن 

خر  يتم ب�سهولة، وهذا يحتم علينا م�سوؤولية ثقيلة للمطالبة بجعل احلوار مع االآ

مفتوحًا، واأن يدار على �سعيد جّدي وعميق، ليكون لنا من خلله طريقًا حلوار 

عادل وم�ساحلة من�سفة..

�سلم، كلها تعبريات  لن يكون ذلك �سهًل، فالتحاملت، والعن�رصية، ورهاب االإ

خر، وعلينا اأال نظن اأن ذلك كله �سوف يختفي  ملمو�سة وموجودة يف حوارنا مع االآ

خر، اأو الرغبة يف تغيري واقعنا، اأو ال�سورة ال�سلبية  مبجرد الرغبة باحلوار مع االآ

املاأخوذة عّنا.. اإن عدم الثقة �سائع، وال�سك منت�رص جدًا، والرتاكمات كثرية، ولكن 

البد من املحاولة والعمل على تغيري احلالة التي و�سعنا اأنف�سنا فيها، وو�سعونا 

فيها.. البد من العمل بقوة على تغيري ال�سورة املرتّدية التي �سوروها عّنا.. البد 

آفاق رحبة.. من املحاولة وفيها يكمن مفتاح النجاح واالنطلق نحو ا
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